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 فرياد سكوت 
بر سر رسانه ملي

ناشــنوايان مي گويند 6 ماه اســت 
صداوســيما درباره كرونــا برنامه 
دارد اما آنهــا متوجه ايــن خبرها 
نمي شوند؛ از آمارهاي ابتال، خبري 
ندارند و مخاطرات كرونا، شيوه هاي 
پيشگيري و ساير اطالعات ضروري 

به آنها منتقل نشده است

يادداشت
محمدرضا جوادي يگانه ؛  معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

اگر خواسته باشيم شهروندي را از شهرنشيني متمايز 
كنيم، آگاهي افراد به حقوق و مسئوليت هاي زيست خود 
در شهر، مجموع رفتارهاي روزمره بر مبناي حقوق و تكاليف، رفتارهاي ساختارمند 
براساس الگوهاي تعاملي و ارتباط با بسترهاي شهري و ديگر افراد ازجمله خصوصيات 
بارز اين تمايز است. از اين حيث و براساس تعاريف جديدتر حوزه شهروندي در علوم 
اجتماعي، بايد ميان شهرنشيني و شهروندي تمايزي جدي قائل شد. شهرنشينان صرفا 
در يك مجموعه شهري سكونت دارند و چيزي كه آنها را از ديگران متمايز مي كند، سبك 
زندگي و نوع سكونتگاه آ نهاست؛ درحالي كه شهروندي مفهومي پيشرفته تر بوده و به 
مراحل پيچيده تري از شهرنشيني و ارتباط مستمر، متعهدانه و آگاهانه با شهر مربوط 
مي شود. شهروندان يك شهر، عالوه بر آگاهي از حقوق و تكاليفي كه نقش شهروندي 
براي آنها ايجاد كرده است، سعي در كاربست آنها در زندگي روزمره خود دارند؛ بنابراين 
شهروندان، شهر را صرفا محلي براي زندگي نمي نگرند، بلكه تالش مي كنند با شيوه هاي 
تعاملي در آن نقش آفريني كنند، براي خود در مقابل ساير گروه هاي شهروندان تمايز 
ايجاد كنند، رويه هاي شهرنشيني را تغيير دهند و مناسبات شهري را در ساخت هاي 

اجتماعي و فرهنگي با كنش هاي روزمره شان از نو بيافرينند.
ارتقاي زندگي شهرنشيني و بهبود كيفيت شهروندي را بايد در وابستگي آن به مفهوم 
يادگيري درك كرد. باتوجه به پيچيدگي شهرهاي مدرن و در هم تنيدگي ابعاد مختلف 
آن در يكديگر، همچنين وجود بحران هاي متعدد شهرنشــيني همچون بحران هاي 
آلودگي هوا، ترافيك، مهاجرت، بحران هاي محيط زيستي، سرمايه اجتماعي و...، زندگي 
در شهرهاي مدرن را با دشــواري هايي بيش از گذشته روبه رو كرده است. شهروندان 
اين شهرها، براي تاب آوري و كنشگري مؤثر در اين فضاي جديد، نيازمند شناخت و 
شناسايي مسائل، يادگيري  مهارت هاي متنوع و چندوجهي و توان شبكه سازي  براي 
حل آنها هستند. از همين منظر، شهروندي در زمانه كنوني و شرايط شهرهاي جديد، با 
يادگيري گره خورده است؛ به گونه  اي كه شهروندان امروز را بايد شهروندان يادگيرنده 
درنظر گرفت كه براي زندگي در شهرهاي جديد آمادگي كافي دارند و مي توانند از طريق 

آموزش، مهارت هاي شهروندي خود را ارتقا دهند.
موضوع شهرهاي يادگيرنده از بحث هاي جديدي اســت كه در دنيا مورد توجه قرار 
گرفته و شبكه شهرهاي يادگيرنده يونسكو به منظور ارتقاي مهارت هاي اين حوزه براي 
شهروندان عضو اين شبكه تشكيل شده است. محور اصلي شهر يادگيرنده آموزش و 
يادگيري مداوم و جامعه پذيري شهروندان بر مبناي تعامل سازنده است. مطابق با اين 
تعريف، آموزش دائم تنها از وظايف نهادهاي رسمي آموزشي نيست، بلكه تمام محيطي 
كه ما در آن زندگي مي كنيم، وظيفه آموزش را بر عهده دارند و اين مهم به دست نهادهاي 

مرتبط اجرا خواهد شد؛ آموزش هايي نظير آموزش شهروندي، 
آموزش در محيط كار، آموزش قوانيــن، رفتارهاي اجتماعي 

و ساير مواردي كه بايد به صورت مداوم و مســتمر فراگرفته شود تا سواد اجتماعي و 
كالبدي ما ارتقا پيدا كند.

 تهران امروز 
و لزوم ارتقاي يادگيري
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صعود  سزاوارانه

با آغاز فصل سرما و شروع يخبندان 
 زيست 

در سيبري و روسيه، پرندگان مهاجر بوم
براي زمستان گذراني و دستيابي به 
غذا براي بقا به مناطق گرم تر مهاجرت مي كنند. 
هفته گذشته هم ورود نخستين گروه از پرندگان 
مهاجر به تاالب هاي ايران در خوزستان، مازندران 

و همدان گزارش شد.
مهاجران درحالي به ايران رسيده اند كه سازمان 
حفاظت محيط زيست به تنهايي توان حفاظت از 
جان پرندگان مهاجر را نــدارد و به همين دليل 
است كه اين سازمان براي چندمين سال پياپي 
از شوراي تامين هر اســتان به خصوص از استان 
مازندران خواسته است كه براي مقابله با متخلفان 
به كمك سازمان حفاظت محيط زيست بشتابند.

فصل ورود پرندگان مهاجر به ايران شروع شد و 
به قاعده هر سال انواع دامگاه ها و تورهاي صيادي 
براي كشــتار اين پرندگان در تاالب ها و آبگيرها 
پهن شده است. شكار غيرمجاز پرندگان مهاجر 
سال هاست به صورت بي رويه و فراگير رخ مي دهد 
و ســازمان حفاظت محيط زيســت با امكانات 

موجود، توان مقابله با آن را ندارد.
ســرهنگ جمشــيد محبت خاني، فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيست كشور درخصوص اقدامات 
پيشگيرانه براي جلوگيري از شكار پرندگان مهاجر 
در فصل زمســتان گذراني به همشهري مي گويد: 
شكار غيرمجاز جرمي است كه ما در حد توان با آن 
برخورد مي كنيم، اما گستردگي اين تخلف چنان 
زياد است كه نياز جدي به ورود شوراي تامين هر 
استان به ويژه شوراي تامين استان مازندران دارد؛ 
چون حفاظت كامل از پرنــدگان مهاجر در فصل 
زمســتان گذراني از عهده 200محيط باني كه در 

مازندران حضور دارند، برنمي آيد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور اين بار 
نيز از دســتگاه هاي امنيتي مي خواهد با جديت 
به موضوع شكار غيرمجاز پرندگان مهاجر ورود 
پيدا كنند. جمشيد محبت خاني مي گويد: شكار 
غيرمجاز در همه نقاط كشور وجود دارد و در فصل 
شــكار نيز به رغم آنكه تمامــي نيروها در حالت 
آماده باش كامل قــرار دارند، اما وجــود 3هزار 
محيط بان موجود در كشــور براي پيشگيري از 
شكار گونه هاي جانوري و پرندگان مهاجر كافي 

نيست؛ چون آنها قادر به انجام معجزه نيستند.
او با اشــاره به مطالب منفي منتشــر شــده در 
رســانه هاي جهان از شــكار پرندگان مهاجر در 
فصل زمستان گذراني مي گويد: صالح نيست ايران 
در رسانه هاي بين المللي به عنوان قتلگاه پرندگان 
معرفي شود؛ چون سازمان حفاظت محيط زيست 
هر ســاله در ابتداي پاييز با دستگاه هاي مختلف 
در اســتان ها براي تامين امنيت پرندگان مهاجر 
نامه نگاري مي كند؛ اگرچه همراهي آنها بســيار 

اندك است.

سود زياد؛ تخلف بي شمار
تجارت گوشت شكار بســيار سودآور است. سال 
گذشته، قيمت هر كيلوگرم گوشت غاز 150هزار 
تومان بود و امســال با تورم هــاي چندبرابري و 
مختل شــدن اقتصاد خانوارها با شــيوع كرونا 

پيش بيني مي شود اين مبلغ 
افزايش بيشتري داشته باشد. 
پس دور از انتظار نيســت كه 
شكارچي ها و صيادان متخلف 
براي قتل عام پرندگان مهاجر 
صدها ميليــون تومان براي 
خريد دام هاي صيادي هزينه 

كنند.
فرمانــده يــگان حفاظــت 
محيط زيســت كشــور در 
اين بــاره بــه همشــهري 
مي گويــد: اين تخلف ســود 
خوبي براي بســياري از افراد 
دارد و اينجا بايد پرســيد كه 
بــازار پرنــدگان فريدونكنار 
در اختيار چه كســي است؟ 
چون شهرداري آن منطقه به 
متخلفان غرفه اجاره مي دهد 
و با وجود چنين اتفاقي، چه 

كاري از ســازمان حفاظت محيط زيست كشور 
براي حفظ جان پرندگان مهاجر ساخته است؟

جمشيد محبت خاني با تأكيد بر اينكه عزم جدي 
و همگاني براي مبارزه با كشتار پرندگان مهاجر 
در كشور وجود ندارد، مي گويد: حجم تهديد به 

قدري باالست كه 2سال پيش از شوراي امنيت 
ملي درخواست كمك كرديم. سازمان حفاظت 
محيط زيست هر سال با تمام توان خود به مقابله 
با پديده كشتار پرندگان مهاجر اقدام مي كند، اما 
دستگاه هاي مسئول نيز بايد به اندازه امكاناتي كه 
در اختيار مي گذارند 
از ســازمان حفاظت 
نتظار  ا محيط زيست 

داشته باشند.
در شــرايطي كه هيچ 
نظارتــي بــر فرايند 
اجــراي پروتكل هاي 
صيــد  بهداشــتي 
وجــود  شــكار  و 
نــدارد، حســينعلي 
ابراهيمي كارنامــي، 
مديركل اداره حفاظت 
استان  محيط زيست 
مازنــدران، تجــارت 
پرنــدگان مهاجــر را 
قاچــاق ســودآوري 
نــده اســت كه  خوا
امسال به دليل افزايش 
تورم، سود متخلفان 

در اين حوزه دوبرابر خواهد شد.
مديركل اداره حفاظت محيط زيســت اســتان 
مازندران به همشــهري مي گويد: با شــهرداري 
مذاكره كرده ايم، ولي آنهــا تنها كاري كه كردند 
تجميع و ســاماندهي واحد هاي فروش پرندگان 

از كنار خيابان به بازار بود. ســازمان غذا و دارو و 
سازمان دامپزشكي كشــور نيز هيچ نظارتي بر 
مراكز عرضه پرندگان ندارند و فعال تنها سازمان 
حفاظت محيط زيست و در ســال هاي اخير نيز 
دادستاني، اســتانداري و فرمانداري براي مقابله 
 با كشــتار و فروش پرنــدگان مهاجــر پاي كار 

هستند.

مقابله بدون بودجه
خوتكا، فيلــوش، گيالر، تنجــه، اردك تاجدار، 
اردك بلوطي، اردك سرسفيد، انواع غازها، چنگر، 
چنگر نوك ســرخ، بوتيمار بزرگ، طاووســك، 
حواصيل خاكستري و حتي پرندگان حرام گوشت 
چون باكالن ها، اگرت بزرگ و اگرت كوچك در 
بازار شكارفروشــي فريدونكنار عرضه مي شوند. 
حسينعلي ابراهيمي كارنامي، مديركل حفاظت 
محيط زيست اســتان مازندران شكار غيرمجاز و 
بي رويه در فريدونكنار را چالشي از چندين دهه 
قبل مي داند و به همشــهري مي گويد: از 3سال 
پيش با مصاديق تخلف مانند احداث دام هوايي، 
كرس و گذر برخورد شد و فقط براي استفاده از 
روش گزينشــي »دوما«، تعداد محدودي مجوز 
صيد صادر شد؛ چون در اين روش صدمه جدي 
به بنيان هاي تجديد زادآوري حيات وحش وارد 
نمي آيد. ســاير روش ها هيچ كدام مــورد تأييد 

سازمان حفاظت محيط زيست نيست.
او تأكيد كرد: متأسفانه صيد پرندگان مهاجر به 
روش هاي غيرانساني در فريدونكنار را عده اي به 

ناحق حق خود مي دانند.
او با اشاره به اينكه سال گذشــته با صياداني كه 
دام هاي هوايي در محل گذر پرندگان مهاجر نصب 
كرده بودند برخورد جدي شد، افزود: امسال هم 
تالش مي شود همه روش هاي غيرمجاز در به دام 
انداختن پرندگان مهاجر حذف شود و به همين 
دليل مكاتبه با مقامات اســتاني و شهرستاني و 
برگزاري جلسه با دامگاه دارها انجام شده است. 
درصورت اقدام افراد به تخلف در صيد و شــكار 
پرندگان مهاجر نيز عالوه بــر جمع آوري ادوات 
شكار، اين افراد به دســتگاه قضايي تحويل داده 

مي شوند.
به اعتقاد اين مدير اســتاني، حل شــدن معضل 
ده ها ســاله شــكار بي رويه پرندگان مهاجر يك 
بايد است كه تاكنون هيچ بودجه مستقلي براي 
 ايــن موضوع ضــروري، اختصاص داده نشــده

 است.
حســينعلي ابراهيمي كارنامــي مي گويد: همه 
عمليات هاي مقابله با قاچــاق پرندگان مهاجر با 
همان منابع ســاالنه و محدود سازمان حفاظت 
محيط زيست انجام مي شــود و بايد بدون تعارف 
بگويم كه ايــن وضعيت خيلــي دوام نمي آورد 
و حفاظت از جــان پرندگان مهاجــر همچنان 
نيازمنــد فرهنگســازي اســت تــا متخلفان 
 شناسايي شده و مردم نيز خريد گوشت شكار را 

تحريم كنند.

حريف شكارچيان نمي شويم، كمك كنيد
 همزمان با ورود نخستين دسته از پرندگان مهاجر به تاالب هاي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست از شوراي تأمين استان ها 

و مردم براي حفظ جان پرندگان درخواست كمك كرد

سازمان جهاني پرندگان مهاجر: حدود 1800 گونه از 11 هزار گونه پرنده جهان مهاجرت می کنند 
و برخي از آنها مسافت 6800کيلومتري بين آالسكا و نيوزيلند را پرواز می کنند. پرندگان مهاجر 
اکوسيستم هاي جهان را در مســير مهاجرت خود به يكديگر متصل می کنند. بنابراين پرندگان 
مهاجر بايد شبكه های کافی از سايت ها و زيســتگاه های مناسب مانند تاالب ها، مناطق ساحلی، 
جنگل ها و علفزارها داشته باشــند تا از حيات آنها پشــتيبانی کرده و آنها را قادر به حرکت و 

زنده ماندن کنند.

رئيــس اداره حيات وحش حفاظت محيط زيســت آذربايجــان غربی: آذربايجــان غربی در 
مسير7کريدور مهم مهاجرت پرندگان دنيا است و امسال 1۵0 هزار قطعه پرنده ميهمان اين استان 
می شوند و پيش بيني مي کنيم 1۵ هزار درنا امسال به اين منطقه مهاجرت کنند. در سال های اخير 

نيز به دليل بهبود وضعيت درياچه اروميه تعداد فالمينگوها به باالی 60 هزار قطعه رسيده است.

رئيس اداره حيات وحش حفاظت محيط زيست اســتان گلستان:  نخستين گروه پرندگان مهاجر 
زمستان گذران از چند روز قبل وارد آب بندان ها  و تاالب ها بويژه در خليج گرگان شده اند و حدود 

2هزار قطعه در سواحل بندرگز و بندرترکمن فرود آمده اند.

رئيس اداره حيات وحش حفاظت محيط زيســت مازندران: بيش از 10 گــروه از پرندگان مهاجر 
زمســتان گذران با جمعيت بيش از 10 هزار بال در آب بندان ها  و تــاالب بين المللی ميانكاله فرود 
آمده اند. ساالنه بيش از 1.۵ ميليون بال پرنده با بيش از 100 تا 1۵0 گونه وارد استان مازندران می شوند.

اسماعيل کهرم؛ پرنده شناس: هر سال در فصل زمســتان گذراني، 4.۵ تا ۵ ميليون پرنده مهاجر 
ميهمان ايران مي شوند. برآوردها نشان مي دهد هر سال تا يك ميليون و 7۵0 هزار قطعه از پرندگان 
مهاجر در ايران شكار مي شوند. وضعيت شكار پرندگان مهاجر در ايران حتي يك بار موجب اعتراض 
دولت شوروی سابق به ايران شد و آنها يك بار در اعتراض به کشتار پرندگان مهاجر در ايران اعالم 
کردند: ۵ ميليون پرنده فرســتاده ايم ولی 2 ميليون پرنده بازگشته  و 3 ميليون پرنده مهاجر در 

ايران شكار شده اند.

ث
مك

ادامه در 
صفحه3

زهرا رفيعي
خبرنگار

فرمانــده يــگان حفاظــت 
محيط زيست كشور : سازمان 
ما  با تمام توان خود به مقابله 
با پديــده كشــتار پرندگان 
مهاجر اقــدام مي كنــد، اما 
دســتگاه هاي مســئول نيز 
بايد به اندازه امكاناتي كه در 
اختيار مي گذارند از سازمان 
حفاظت محيط زيست انتظار 

داشته باشند

شهادت سبط اكبر، كريم اهل بيت، امام حسن مجتبي عليه السالم را تسليت مي گوييم

اســتقالل در هفتــه آخــر مرحله 
گروهی ليگ قهرمانان آســيا موفق 
شــد با 3گل، االهلی عربســتان را 
شكســت دهد و به مرحله حذفی 

صعود كند.
 اين پيروزی كه آرامش را به اردوی 
اســتقالل آورد، با 3گل دقيقه53 
دياباته، 38 علی كريمی و 29قائدی 

به دست آمد. 
پيش از اين، آبی ها در 2بازی رفت و 
برگشت مقابل الشرطه عراق و يك 
بازی مقابل االهلی عربســتان، تنها 
2امتياز به دست آورده بودند و حتی 
پيروزی با يك گل هم صعودشــان 
را تضمين نمی كــرد و ممكن بود 
كار به شمردن كارت زرد و قرمزها 

كشيده شود.
ســتاره اســتقالل در ايــن بازی 
سرنوشت ســاز، مهدی قائدی بود . 
او گل اول تيمــش را زد و در پايان 
بهترين بازيكن زمين شــد. قائدی 
22 ســاله، حاال جوان ترين گلزن 
اســتقالل در تاريخ ليگ قهرمانان 

آسياست.
در بازی ديشــب دياباته هم بعد از 
359 دقيقه توانســت برای تيمش 

گل بزند. 
 به اين ترتيب شاگردان مجيد نامجو 
مطلق با 5 امتياز پــس از االهلی 6 
امتيازی به دور بعد ليگ قهرمانان 

صعود كردند.
الشــرطه ديگر تيم اين گروه هم 5 
امتيازی شد اما تفاضل گل استقالل 
بهتر بود. در مرحله حذفی، استقالل 
شــنبه آينده با پاختاكور ازبكستان 

بازی می كند.
الهالل عربستان كه قرار بود حريف 
بعدي استقالل باشد، به دليل ابتالی 
اكثر بازيكنانش به كرونا، ديشب از 

ليگ قهرمانان كنار گذاشته شد. 
 بازی هــای ليگ قهرمانان آســيا، 
به صورت متمركــز در قطر برگزار 

می شود.

ترکيب استقالل: 
سيد حسين حسينی، روزبه چشمی، 
عارف غالمی، وريــا غفوری، هرويه 
ميليچ، مسعود ريگی، علی كريمی 
)72-ميالدی زكی پور(، فرشــيد 
اسماعيلی، مهدی قائدی )84- علی 
دشتی(، اميرارسالن مطهری و شيخ 

دياباته )84- شاهين طاهرخانی(.

 انتقال پايتخت 
مبناي کارشناسي ندارد

پيروز حناچي: برخي تصور مي كنند كه با انتقال پايتخت، مشكالت تهران 
حل مي شود درحالي كه مشكالت تهران بر جاي خود باقي مي ماند 

محسن هاشمي: با انتقال پايتخت مخالف هستيم اگر يك  دهم هزينه 
جابه جايي پايتخت را  در تهران خرج كنيم، مي تواند استوار باقي بماند

پرونده اي درباره نقش زنان در 8سال دفاع مقدس

 گفت و گو با  همسران شهيد علي اكبر شيرودي
 شهيد قنبر قنبرزاده ، شهيد مهدي باكري

و شهيد محمد بروجردي

 معصومه رامهرمزي، نويسنده كتاب »يكشنبه آخر«
از دلشوره هاي 14سالگي در زمان جنگ مي گويد

مريم كاظم زاده، عكاس زن دفاع مقدس و همسر شهيد 
اصغر وصالي از ثبت واقعيت هاي جنگ مي گويد

 گفت وگو با نخستين زن اسير ايراني كه 2سال 
با جراحات بسيار در زندان عراقي ها بود

نيمه پنهان جنگ

صفحه هاي ۵تا 14 را بخوانيد و فيلم هاي آن را در  همشهريTV  ببينيد

3

در جنگ اقتصادي 
هستيم

 نقش مهم زنان 
در صلح جهاني

روحاني: ايران از ســال59 با تحريم 
اقتصادی مواجه بود اما جنگ اقتصادی 

از سال97 عليه ايران شروع شد

مراسم روز جهاني صلح ديروز به همت 
شوراي شهر تهران برگزار شد

 اســتقالل با 3گل االهلــي را برد 
و در مرحله حذفي ليگ قهرمانان  

حريف پاختاكور شد

ضميمه پنجشنبه  ها
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همهيكصداشدهايم
رئيس جمهور در بخشي از ســخنان خود گفت: امروز قواي 
سه گانه، نيروهاي مسلح و همه اركان كشور يكصدا هستند؛ 
همان جور كه در برابر كرونا، با اين همه فشاري كه كرونا داشت 
و دارد، توانستيم بايستيم، رهبر معظم انقالب ايستاد، همه 
مردم آمدند و همه در كنار هم قرار گرفتيم و همه به هم كمك 
كرديم و ان شاء اهلل درنهايت موفق و پيروز مي شويم. روحاني 
افزود: ما امروز مي توانيم و آماده ايم براي اينكه در اين جنگ 
هم به موفقيت برسيم. البته هميشه گفتيم ما آغازگر اين جنگ 

نبوديم. ما در جنگ تحميلي آغازگر نبوديم و در اين جنگ هم آغازگر نبوديم. ما در آن جنگ ايستاديم و 
پيروز شديم و در اين جنگ هم ايستاده ايم و ان شاء اهلل پيروز مي شويم. دولت هم امكانات الزم را در بخش 
اقتصادي براي رفع موانع توليد اختصاص داده و االن معاون اول مسئول شده كه موانع توليد و مشكالتي كه 
هست را رفع كند. براي تسويه حساب تسهيالت ارزي كه شركت ها گرفتند راه را باز كرده ايم و هر شركتي 
كه تسهيالت ارزي گرفته چه از صندوق توسعه و چه بانك ها مي تواند با ريال تسويه كند؛ يعني مشكالت 

مردم براي ما مدنظر بوده و براي آنها راه حل درنظر گرفته ايم.

ث
مك

حســن روحاني، رئيس جمهور با بيان 
اينكه دولت ترامپ از سال 97با توهمات دولت

مشابه توهمات صدام و محاسبات غلط، 
جنگ اقتصادي تمام عياري را آغاز كرده است، گفت: 
همانطور كه صــدام متوهم، برگزاري جلســه ادامه 
مصاحبه آغاز جنگش با ايران را به هفته آينده در اهواز 
موكول كرده بود، اعضاي دولت آمريكا هم دقيقا با تكرار 
كار صدام، پس از پاره كــردن برجام و تحميل جنگ 
اقتصادي مي گفتند چند ماه ديگر وارد تهران مي شويم 
و اينها 40ســالگي انقالب را نخواهنــد ديد و چنين 

تخيالتي داشتند.
رئيس جمهور تأكيد كــرد: صدام با ايــن توهمات و 
محاسبات غلط آمد، رسوا شــد و خودش را نابود كرد 

و تك تك حاميان منطقه اي او 
نيز آمدند و ابراز پشيماني 
كردند؛ امــروز دقيقا اين 
توهمات از سوي حاكمان 
كاخ سفيد در حال تكرار 

است. روحاني خاطرنشــان كرد: جمهوري اسالمي 
ايران از سال 59با تحريم اقتصادي مواجه بود، اما جنگ 
اقتصادي از سال 97عليه ايران شروع شد و آمريكا در 

اين جنگ با تمام امكاناتش به ميدان آمده است.
روحاني گفت: آمريكايي ها همانند صدام بر اين تصور 
بودند كه چند ماه پس از آغاز جنگ اقتصادي وارد تهران 
خواهند شد و در اين توهم بودند كه در فرودگاه مهر آباد 
و فرودگاه امام براي آنها فرش قرمز پهن خواهد شــد. 
در اين راستا ترامپ به ســران اروپا گفته بود كه فقط 
3ماه صبر و تحمل كنند؛ چراكه پس از 3 ماه با تحميل 
فشــار اقتصادي ديگر نظام جمهوري اسالمي وجود 

نخواهد داشت.
رئيس جمهــور خاطرنشــان كــرد: هدف نخســت 
آمريكايي ها همانند صدام سرنگوني نظام جمهوري 
اسالمي ايران و حداقل پاره كردن و از بين بردن توافق 

2231بود، اما به هيچ كدام از اهداف خود نرسيدند.
روحاني افــزود: توافقي كه 2ســال و نيم پيش اعالم 
كردند از بين رفته است، امروز در برابر آنها ايستاده و در 

شوراي امنيت سازمان ملل آنها را مفتضح كرده است. 
در تاريخ سازمان ملل بي سابقه بود آمريكايي كه با نگاه 
غضب آلود او ده ها كشور عقب نشــيني مي كردند در 
نقض بخشي از قطعنامه 2231ناكام بماند و هيچ كس 
حتي كشورهاي اروپايي با طرح آمريكا موافقت نكنند.

 روحاني باور و ايستادگي مردم را علت پيروزي ديروز 
و امروز ملت ايران دانست و گفت:  40سال پيش مردم 
ايران باور كردند كه به آنها ظلم و به كشورشان تجاوز 
شده و ارتش خائني به دستور اربابانش بدون هيچ دليلي 
به ايران حمله كرده است؛ لذا اوال خوِد جنگ براي مردم 
ملموس شد و در مرحله بعدي احساس كردند كه بار 

جنگ بر دوش همه قرار دارد.
رئيس جمهور افزود: همه مردم به خوبي تشــخيص 
دادند كه اين جنگ عليه منافع و شرف ملي است؛ لذا 
مسئوليت جنگ را بر عهده خود احساس كرده و همه 

به ميدان آمدند.
وي به ذكر خاطره اي از جنگ پرداخت و گفت: يك بار 
گفتم در عملياتي در جنوب كه خيلي خوشحال شدم و 
براي من خيلي جالب بود، آن وقت مقام معظم رهبري 
رئيس جمهور بود، من 2تا از پســرهاي آقا را در جبهه 
ديدم. آن زمان آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس 
و فرمانده جنگ بود و من 2تا از بچه هايش را در جنگ 
ديدم. در همان عمليات بچه هــاي عده اي از مقامات 
قضايي را در جنــگ ديدم. گفتم ايــن جنگ، امكان 
ندارد شكست بخورد. جنگي كه فرزندان روساي قوا و 
همه مردم در هر سمتي هستند، از روستايي و شهري، 

سني و شيعه، مسلمان و ارمني و... همه هستند و همه 
آمده اند، اين جنگ شكست نمي خورد.

به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياســت جمهوري، 
رئيس جمهور گفت: امروز اول بايــد باور كنيم كه در 
جنگ هستيم و دوم اينكه بايد باور كنيم بار اين جنگ 
تنها بر دوش دولت نيســت. عده اي كنار ننشينند و 
بگويند ما اينجا نشستيم و شما آنجا مي رفتيد بهتر بود 

و اينجوري مي زديد بهتر بود و اينجا 
اگر مي ايستاديد، بهتر بود. نه، اين 

جنگ تنها بر دوش دولت نيست بر دوش همه است. 
ما در يــك جنگ بــزرگ وارد شــده ايم و پيروز هم 
مي شويم. اگر ملت ما باور كند در جنگيم كه ملت ما 
باور كرده، اگر تمام مسئوالن در اين جنگ، مثل جنگ 
تحميلي همه بيايند و همه در كنار هم باشيم، پيروز 

و موفق مي شويم.

جمهوری اسالمی ايران از سال59 با تحريم اقتصادی مواجه بود اما جنگ اقتصادی از سال97 عليه ايران 
شروع شد و آمريكا در اين جنگ با تمام امكاناتش به ميدان آمده است

كافه مجلس

نكته روزدرجنگاقتصاديهستيم

پارازيت بي بي سي روي تاريخ جنگ
پخش يك مستند از شبكه بي بي سي فارسي همزمان با هفته 

دفاع مقدس، انتقادات و واكنش هايي را به دنبال داشت

همزمان با ســالگرد هفته دفاع مقدس و سالروز آغاز جنگ تحميلي، 
شبكه بي بي سي فارسي با پخش يك مستند تالش كرده تا چنين القا 
كند كه رازهاي مگويي را از اختالفات فرماندهان سپاه براي نخستين بار 
افشا مي كند، اما كارشناسان سياسي و نظامي بر اين باورند كه هيچ چيز 
تازه اي در اين مستند وجود ندارد كه بر دانش ما از جنگ اضافه كند. 
محمد مهاجري از فعاالن سياسي در اين باره نوشت: »فايل صوتي كه 
بي بي سي تحت نام  كودتاي خزنده پخش كرد، بدون  سانسور حتي يك 
كلمه، قابل پخش از تلويزيون خودمان بود. بي بي سي مي خواست با اين 
مستند،  دفاع مقدس را مخدوش كند، اما نفهميد كه دارد آزادي بيان 

بچه هاي جنگ را تبليغ مي كند.«
مستند مورد اشاره حول محور يك فايل صوتي 3ساعته مربوط به جلسه 
جمعي از فرماندهان سپاه با حضور محسن رضايي، فرمانده وقت كل 
سپاه است كه در آذرماه سال1363 برگزار شده است. در اين جلسه، 
سخناني ميان فرماندهان رد و بدل مي شود كه حاكي از اختالف نظرها 
ميان آنها درباره چگونگي ادامه جنگ اســت. بخش كامل اين فايل 
صوتي هم اكنون در اغلب خبرگزاري ها و ســايت هاي داخلي منتشر 

شده و در دسترس است.

از كودتاي خزنده تا كودتاي بي بي سي
مستند بي بي سي فارســي با عنوان »كودتاي خزنده« و انتشار فايل 
صوتي فرماندهان سپاه و ادعاهايي كه پيرامون آن مطرح شده است، 
طي روزهاي گذشته واكنش هايي را در پي داشت. عطاء اهلل مهاجراني، 
وزير ارشاد  دوره اصالحات در واكنش به پخش اين مستند نوشت: »بعد 
از عمليات خيبر فرماندهان و پاســداران به فرماندهي سپاه اعتراض 
دارند. فرمانده سپاه همگي آنان را در جلســه اي دعوت مي كند و به 
ســخنان آنان گوش مي كند و حتي مي گويد اعتراض و نظرتان را به 
فرماندهي عالي برسانيد. چگونه مي توان از برگزاري چنين جلسه اي 
يا حتي بركناري برخي فرماندهان... به كودتاي خزنده تعبير كرد؟« 
مهاجراني با بيان اينكه »رضاخان كودتا كرد و شاه با كودتا برگشت«، در 
عبارتي كنايه وار در صفحه توييتر خود نوشت: »كودتا تعريفش متفاوت 
است. البته در كودتاي مرداد ماه32 راديو بي بي سي نقش قابل توجهي 

داشت كه داستان ديگري است.«
حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه بي بي سي هرگاه 
ســخنان فرماندهان نظامي انگلســتان را در جريان حمله به عراق 
پخش كرد، آن وقت مي تواند از كاري كه انجام داده دفاع كند، اظهار 
داشت: »چيزي كه در اين گفتارها ما مشــاهده كرديم، يك جلسه 
جدي، صريح و پرموفقيت حول مسائل فرماندهي، پرسنلي، آموزشي 

در سطح يك تيپ يا لشكر بود.«

حوزه جنگ خط قرمز ندارد
محمدرحماني، محقق دفاع مقدس نيز در واكنش به مستند بي بي سي 
فارسي نوشت: »بي تعارف همه اش برايم تكراري و فقط يك بازخواني 
مجدد بود. باستاني )سازنده مستند( جوري مي گفت اصال در ايران اين 
مسائل مخفي شده گويا اين وقايع براي نخستين بار از طريق ايشان 
بيان مي شود!« وي مستند بي بي سي را »تبليغاتي« دانسته و با اشاره 
به اظهارات سردار دروديان، سردار كوثري، سردار عاليي و... نوشته: 
»الحمد هلل در حوزه جنگ خط قرمزهاي عجيب و غريبي وجود ندارد 

]هر چند كه مي خواستند اين فضا را خراب كنند و فعال نتوانستند[.«

اعضاي دولت آمريكا پس از 
پاره كردن برجام مي گفتند: 

چند ماه ديگر وارد تهران 
مي شويم و اينها 40سالگي 

انقالب را نخواهند ديد

صدام متوهم، برگزاري 
جلسه ادامه مصاحبه 
آغاز جنگش با ايران را 
به هفته آينده در اهواز 
موكول كرده بود

ســرانجام بعد از قريــب 4 ماه 
دولت

  
سرگرداني وزارت صمت، قرار 
است سه شنبه آينده بهارستان با 
بررســي رأي اعتماد به گزينه پيشنهادي 
رئيس جمهوري به بالتكليفي بزرگ ترين 
وزارتخانــه دولــت پايان دهــد. عليرضا 
رزم حســيني دومين گزينه پيشــنهادي 
حسن روحاني براي تصدي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اســت. پيش از او حسين 
مدرس خياباني در مردادماه گذشته به صحن 
مجلس معرفي شــده بود، اما نتوانســت از 

نمايندگان رأي اعتماد بگيرد.
به دنبال عزل يكبــاره رضا رحمانــي از وزارت 
صمت توسط روحاني در ارديبهشت ماه گذشته، 
تا كنون اين وزارتخانه در بيش از 4 ماه گذشته از 
سوي سرپرست اداره شده است. آنچه سبب تعلل 
روحاني در تعيين تكليــف وزير جديد صمت بعد 
از رحماني شــد، تكاپوي او براي تفكيك صمت 
به 2وزارتخانه »صنعت و معــدن« و »تجارت و 
بازرگاني« بــود كه نه مجلــس دهمي ها از آن 
اســتقبال كردند و نه مجلس يازدهمي ها و در 

هر دو دوره تالش هاي دولت براي رسيدن به اين هدف 
ناكام ماند. 

در پي ناكامي دولــت در ايده تفكيــك صمت، حاال 
رئيس جمهور، رزم حسيني را كه اســتاندار خراسان 
رضوي اســت، به عنوان دومين وزير پيشــنهادي اش 
به بهارستان معرفي كرده تا داســتان سرگرداني اين 
وزارتخانه مهم و گســترده پايان يابد؛ گزينه اي كه به 
واسطه سوابق طوالني جبهه اش و قائم مقام لشكر ثاراهلل 
كرمان بودنش )همان لشكري كه سردار شهيدقاسم 
سليماني فرمانده اش بود(، شايد مورد وثوق مجلسي 
باشــد كه داعيه انقالبي گــري دارد. با ايــن حال در 
روزهاي گذشــته شــايعاتي درباره دوتابعيتي بودن 
رزم حســيني مطرح شــده بود كه با تكذيب مجتبي 
ذوالنوري از اصولگرايان منتســب بــه جبهه پايداري 
همراه شد. ذوالنوري كه رياست كميسيون امنيت ملي 
مجلس را بر عهده دارد، گفته است: بنده در دوره دهم 
مجلس شوراي اسالمي، عضو گروه تحقيق و تفحص از 
دوتابعيتي ها بودم و به عنوان عضو گروه تحقيق و تفحص 
از دوتابعيتي ها در مجلس دهم اعالم مي كنم كه طبق 
بررســي هاي انجام گرفته در هيأت تحقيق و تفحص 
و كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 

دوتابعيتي بودن وزير پيشنهادي صمت كذب محض 
است. محمدحسن فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيسه 
مجلس با اعالم خبر برگزاري جلسه رأي اعتماد به وزير 
پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در نشست سه شنبه 
هفته آينده مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه 
به اينكه طبق آيين نامه مجلس بايد جلسه رأي اعتماد 
يك هفته بعد از ارائه معرفي نامه وزير پيشــنهادي به 
مجلس برگزار شود، جلسه رأي اعتماد هشتم مهرماه 

برگزار خواهد شد. 
وي ادامه داد: نامه معرفي وزير پريروز به مجلس ارائه 
شده است. ما بنايمان بر آن است كه جلسه رأي اعتماد 
را سه شنبه آينده برگزار كنيم. با دولت مكاتبه خواهيم 
كرد كه اين اتفاق بيفتد يا اينكه درنهايت چهارشــنبه 

جلسه تشكيل شود.

البي هاي فشرده وزير پيشنهادي
به دنبال قرائت نامه معرفي رزم حسيني در نشست ديروز 
مجلس، او برخالف آيين نامه داخلي مجلس با همراهي 
حســينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور در 
نشست علني مجلس حاضر شد و براي دقايقي به رايزني 
با نمايندگان پرداخت، اما اين حضور او باعث اعتراض 

اجالس امســال مجمع 
عمومــي ســازمان ملل ديپلماسي

نه تنهــا از نظر شــكل و 
شمايل با سال هاي قبل تفاوت داشت كه 
از نظر محتوا هم با نشست هاي قبلي قابل 
مقايســه نبود. رئيس جمهــور آمريكا 
برخالف هر ســال در نطق مجازي خود 
ترجيح داد خيلي به موضوع ايران اشاره 
نكند؛ درحالي كــه درونمايه اصلي نطق 
همتاي ايراني او رفتار آمريكا بود. مورگان 
اورتاگوس، سخنگوي وزارت امور خارجه 
آمريكا در صفحه توييترش در واكنش به 
سخنراني حسن روحاني، رئيس جمهور 
كشــورمان در هفتادوپنجمين نشست 

مجمع عمومي ســازمان ملل نوشــت: 
حسن روحاني در سازمان ملل مدعي شد 
كه ايــران از صلــح حمايت كــرده و با 
افراط گرايي مبــارزه مي كند. كاش اين 

حقيقت داشت.
روحاني در ســخنان خود با برشمردن 
اقدامات ايران براي مقابله با تروريسم و 
برقراري ثبات در منطقه تأكيد كرده بود 

كه پاسخ صلح، جنگ نيست.
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا هم 
در سخنان خود كه بيشتر آن به حمالت 
تند به چين اختصاص داشت، اشاره اي 
كوتاه به موضوع ايران كرد كه او از توافقي 
كه آن را وحشتناك خواند، خارج شده 

اســت. خروج آمريكا از برجام در حالي 
يك بار ديگــر از طــرف رئيس جمهور 
آمريكا مورد تأكيد قرار گرفته كه همين 
يك هفتــه قبل آمريكايي هــا با ادعاي 
مشاركت در برجام سازوكار موجود در 
اين توافق را مــورد مراجعه قرار دادند تا 
تحريم هاي تســليحاتي ايران را كه قرار 
است 27مهر ماه لغو شوند، بازگردانند؛ 
درحالي كه شوراي امنيت سازمان ملل 

با اقدام آمريكا همراهي نكرد.
مجيد تخت روانچي، سفير و نماينده دائم 
جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل 
در نيويورك، در واكنش به ســخنراني 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در 

رزمحسينيكيست؟
عليرضا رزم حسيني با 59سال سن، استانداري خراسان رضوي در دولت دوازدهم را از دي ماه 97برعهده دارد. او پيش از 
خراسان رضوي، 5سالي استاندار كرمان بود. رزم حسيني داراي ليسانس علوم اقتصادي و بازرگاني از دانشگاه شهيد باهنر 
كرمان است. او از بنيانگذاران مهندسي مخابرات عمليات جنگ در جبهه هاي جنوب بود و قائم مقامي فرمانده لشكر 4۱ 
ثاراهلل كرمان و جانشيني عمليات قرارگاه خاتم االنبيا در دوران دفاع مقدس را بر عهده داشت و داراي نشان فتح از سوي 

رهبر معظم انقالب است. رزم حسيني پس از جنگ، بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس را پايه گذاري كرد.

جنگ لفظي ديپلمات هاي ايران و آمريكا
مجيد تخت روانچي: سخنان ترامپ تكراري و انتخاباتي بود

مجمع عمومي سازمان ملل اظهار كرد: 
در مجموع سخنان ترامپ تكراري بود و 
حرف جديدي نداشت و با توجه به اينكه 
فضاي آمريكا فضاي انتخاباتي است، اين 
صحبت ها براي مصــرف داخلي و جمع 

كردن رأي بود.
سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت 
خارجه ايران هم در صفحه توييتر خود 
نوشت: پاسخ جهان به آمريكا، يك »نه 
بزرگ« بود. دولت آمريكا خود را با شيبي 
بسيار تند و با سرعتي بسيار زياد منزوي 

مي كند.
مخالفت با مواضع آمريــكا منحصر به 
مقامات ايران نبوده، بلكــه در روزهاي 
اخير مقامات ارشد كشــورهاي جهان 
ازجمله چين، روســيه و حتي فرانسه 
تحريم هاي آمريكا عليه ايــران را مورد 

نكوهش قرار داده اند.
 امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانســه 

روز سه شنبه گفت كه اروپا بر سر اقدام 
واشنگتن به بازگرداندن تحريم ها عليه 
ايران بــا آمريكا ســازش نخواهد كرد و 
هشــدار داد كه اين بازگرداني تحريم ها 
مي تواند موجب كارشكني شوراي امنيت 

و افزايش تنش هاي منطقه شود.
مكرون سياســت »فشــار حداكثري« 
دونالــد ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا 
را مورد انتقاد قرار داده اســت. 3كشور 
اروپايي شامل انگليس، فرانسه و آلمان 
به عنوان اعضاي برجــام و 3عضو دائم و 
موقتي شوراي امنيت در جريان تالش 
آمريكا براي فعال كردن مكانيسم ماشه 
صراحتا با اقدام آمريكا مخالفت كرده اند. 
ديــروز محمدجواد ظريــف، وزير امور 
خارجه در جلسه هيأت دولت ايران درباره 
مخالفت اعضاي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد با توسل آمريكا به مكانيسم 

ماشه به اعضاي كابينه گزارش داد.

تعيين تكليف وزارت صمت بعد از 4 ماه سرگرداني
رزم حسيني گزينه معرفي شده دولت باسابقه طوالني در جبهه و جنگ شايد بتواند از مجلس انقالبي رأي اعتماد 

بگيرد. شايعه دوتابعيتي بودن او از سوي رئيس كميسيون امنيت ملي تكذيب شده است

تعدادي از نمايندگان شد. از جمله اعتراضات، فريادهاي 
علي بابايي، نماينده ساري در صحن بهارستان بود كه 
تأكيد داشت حضور رزم حسيني در مجلس قبل از رأي 
اعتماد مجلس غيرقانوني است. او با فريادهايي اعتراض 
خود را بيان مي كرد كه تعــدادي از نمايندگان دور او 

جمع شدند تا او را آرام كنند.
البته او تنها معتــرض اين رايزني هاي رزم حســيني 
در صحن بهارســتان نبــود. در نمونــه اي ديگر جبار 
كوچكي نژاد، نماينده رشت در فرصتي كه براي اعالم نظر 
درخصوص دستور كار مجلس در اختيار داشت، خطاب 
به هيأت رئيسه كه مسئول اداره جلسات مجلس است، 
گفت: حضــور گزينه پيشــنهادي وزارت صمت قبل 
از آنكه از مجلــس رأي اعتماد بگيــرد، خالف قانون 
است؛ هيأت رئيسه بايد قانون را رعايت كند. در نهايت 
اعتراض ها سبب شد رزم حسيني صحن علني جلسه 
را ترك كند. به نظر مي رسد رزم حسيني به رغم چراغ 
ســبز برخي چهره هاي تأثير گذار بهارستان در فراهم 
كردن شــرايط رأي آوري اش خود نيز براي رسيدن به 
اين كرسي مي خواهد بي وقفه رايزني كند تا در 11 ماه 

باقيمانده از عمر دولت دوازدهم سكاندار صمت شود.

حضور روحاني و دلخوري بهارستان 
از ديگر مباحثي كه ديروز محل نقد و گمانه زني مجلس 
يازدهمي ها بــود، ضرورت حضــور رئيس جمهور در 
نشست بررسي رأي اعتماد به وزير پيشنهادي اش بود؛ 
بحثي كه در حاشيه نشست ديروز مجلس به محل سؤال 
و جواب خبرنگاران با سخنگوي هيأت رئيسه هم بدل 
شد. فرهنگي درباره حضور رئيس جمهور در اين جلسه 
اظهار كرد: اين را بايد از خودشــان سؤال كنيم كه آيا 

ستاد كرونا اجازه مي دهد يا خير. 
كنايه فرهنگــي به اجازه ســتاد كرونا بــراي حضور 
رئيس جمهوري به ايــن دليل صــورت گرفته كه در 
نشســت 22مردادماه گذشــته غيبت روحاني براي 
دفاع از وزير پيشــنهادي اش به كام نمايندگان خوش 
نيامد و حتي بعضا اعــالم كردند اگر روحاني در صحن 
مجلس حاضر مي شد، رأي آوري گزينه پيشنهادي اش 

محتمل تر بود.
پاسخ دولت اما به نقدها اين بود كه رئيس جمهوري از 
ســتاد مبارزه با كرونا براي حضور در مجلس استعالم 
كرده و آنها بــه جهت خطر ابتال به كرونــا حضور او را 

مصلحت نديده بودند.

افتتاح موزه 
دفاع مقدس 

مراســم افتتــاح مــوزه 
 عكس
دفاع مقدس در ۸ استان كشور خبر

به صورت ويدئوكنفرانسي و 
ملي  نمايشــگاه  افتتــاح 
دســتاوردهاي دفاع مقدس و مقاومت صبح 
چهارشنبه با حضور محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس شوراي اسالمي و سرلشكر باقري رئيس 
ســتاد كل نيروهاي مســلح در موزه انقالب 
 اســالمي و دفاع مقدس تهران برگزار شــد. 

عكس: خبرگزاري مهر

  قاليباف، رئيس فراكسيون انقالب شد
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به انتخاب اعضاي فراكسيون نيروهاي 
انقالب اســالمي، گفت: محمدباقر قاليباف 
به عنوان رئيس اين فراكســيون انتخاب شد. 
مجتبي توانگــر در گفت وگو با مهــر، افزود: 
همچنين حجت االســالم نصــراهلل پژمانفر و 
حجت االســالم ميرتاج الديني به عنوان نواب 
رئيس فراكســيون نيروهاي انقالب اسالمي 

انتخاب شدند. 

  636ميليون پوند، طلب ما از انگليس
رضا تقي پور، نماينده تهران در مجلس با اشاره به 
پرونده خريد تانك چيفتن از يك شركت دولتي 
از انگلستان قبل از انقالب، گفت: براساس رأي 
داوري، اين شركت بايد سود مطالبات را تا زمان 
پرداخت به جمهوري اسالمي ايران پرداخت 
كند؛ تا سال2010 به بهانه تحريم پول را نداده 
بودند كه امروز اين مبلغ بيش از 636ميليون 

پوند خواهد بود./ايسنا

  درگذشت آيت اهلل ممدوحي 
مجمع نماينــدگان كرمانشــاه در بيانيه اي 
درگذشت آيت اهلل حسن ممدوحي، نماينده 
فقيد كرمانشاه در مجلس خبرگان رهبري را 
تسليت گفت. در اين بيانيه آمده است: ايشان 
از شخصيت هاي علمي برجســته و نامدار 
كشور بود و تاليفات عديده گرانسنگ ازجمله 
شــرح نهج البالغه اميرالمومنين علي)ع( و 
تربيت شــاگردان فراوان حاصل تالش اين 
ستاره بنام كرمانشــاهي است. امروز مردم 
كرمانشاه و قم در فقدان اين نگين علمي و 

ديني كشور غمگين و گريان هستند.

  من نماينده حق دارم دنا بگيرم
علي جدي، نماينده شــيروان درباره تحويل 
خودروي دنا بــه نمايندگان بــه رويداد24 
مي گويد: بنده خــودروي دناپالس را تحويل 
گرفته ام؛ زيــرا نماينده را محــق اين امكان 
مي دانــم. وي افزود: هم اكنــون 9نفر به طور 
مســتقيم با من كار مي كنند كه 5نفر آنها در 
شهرستان مشغول هســتند و 4نفر ديگر در 
تهران فعاليت دارند. گاهي بــراي اينكه اين 
افراد را براي پيگيري كاري به محلي بفرستم يا 
ماشين شخصي خودم را تحويل آنها مي دهم يا 
آنها از ماشين شخصي خود استفاده مي كنند. 
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 موضوع انتقال پايتخت، 
اين  بار هــم مانند دفعات گزارش

قبل مطــرح و رد شــد. 
شهردار تهران در گفت وگو با همشهري 
آن را بــدون مبنــاي كارشناســي و 
برنامه ريزي شــهري دانست و رئيس 
شوراي شهر نيز موضع قبلي خود را در 
مخالفت با انتقــال پايتخت تكرار كرد. 
همچنين از ســوي دولت نيز واكنشي 
نشان داده نشده است. پس اين بار هم 
انتقال پايتخت فقط در ســطح »اعالم 
پيشــنهاد« باقي مي مانــد و حتي به 

»بررسي« نمي رسد.
از ســال  70تا كنــون بار هــا راه حل 
مشكالت شهر تهران در جابه جا كردن 
پايتخت به شــهر هاي ديگــر عنوان 
شده  اســت. فرض اصلي اين است كه 
وزارتخانه ها و دســتگاه هاي دولتي و 
وابســته به دولت، كارمندان زيادي در 
تهران دارند و با رفتن آنها جمعيت شهر 
كم مي شــود. تعداد زياد كارمندان با 
توجه به استخدام هاي بي رويه و مشكل 
نيروي انساني مازاد صحيح است، اما در 
عمل نمي توان دســتگاه هاي دولتي را 
كه براي يك قرن يا بيش از آن در تهران 

بودند، در مدت كوتاه جابه جا كرد.
مرحله  اي از اين كار فقط يك بار در دولت 
دهم، بدون توجه به مســير قانوني و به 
شكل تصميم ناگهاني از راس دولت، اجرا 

شد. تنها نتيجه آن اعزام موقتي تعدادي 
از كاركنان معاونت صنايع دستي و حفظ، 
احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث 
فرهنگي به اصفهان و شــيراز بود. طرح 
حين اجرا شكست خورد و در اين ميان 
به برخي از اســناد و اموال اين سازمان 
هم خسارت وارد آمد. پس از آن، ديگر 
موضوع انتقال پايتخت كمتر مطرح شد 
و درصورت بيان هم بيشــتر معطوف به 

مشكالت ديگر مانند خطر زلزله بود.

شهربهزورايجادنميشود
در ارديبهشــت ســال 94قانــون 
امكان ســنجي انتقال مركز سياسي و 

اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي 
از تهران در مجلس به تصويب رســيد. 
اين قانــون جنبه اجرايي نداشــت و با 
هــدف امكان ســنجي انتقــال مركز 
سياســي و اداري و جانمايــي مــكان 
مناســب تصويب شــده بــود. در آن، 
شــوراي 15نفره اي بــراي جمع بندي 
مطالعات انجام شــده تعيين شده است 
كه شهردار و رئيس شــوراي شهر هم 
عضو آن هستند. براســاس اين قانون، 
بررسي هر طرحي درباره انتقال پايتخت 

بايد در شوراي مورد نظر انجام شود.
چند روز پيــش، ابوالفضــل ابوترابي، 
نماينده مجلس شــوراي اســالمي، از 
نامه نگاري هايــي درخصــوص انتقال 
پايتخت بين قرارگاه خاتم االنبيا )ص( 
و رئيس جمهــور خبــر داد و گفــت: 
»جانمايي و همه موارد در زمينه انتقال 
پايتخت مشخص شــده است. قرارگاه 
خاتم االنبيا )ص( نيز نامه اي را رســماً 
به رئيس جمهور ارســال كرده و بدون 
اينكه پولي از دولت بخواهد عنوان كرده 
كه ساماندهي تهران را انجام مي دهد و 
انتقال پايتخت سياســي و اداري را نيز 

به سرانجام مي رساند.«  شهردار تهران 
اما در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
»اين بحث خيلي مبناي كارشناســي 
شهرسازي و برنامه ريزي شهري ندارد. 
بحــث انتقــال پايتخــت در دنيا قبال 
موضوعيت داشــت، ولي از سال هاي 
1960به اين طرف ديگر به شكل ارادي 
كمتر اتفاق افتاده است. در دوره اي كه 
اوج مدرنيســم محســوب مي شد اين 
اتفاق زيــاد مي افتاد و مثــال برازيليا و 
دهلي نو در اين مدت ساخته شدند. در 
سال هاي بعد، شــهري مانند پوتراجايا 
در مالزي هم ســاخته شد كه از جنس 
ساخت پايتخت نيســت و فقط انتقال 

مركز سياسي را برآورده كرده است.
 دوســتاني هــم كــه در ايــران اين را 
مطرح مي كنند دنبــال چيزي از جنس 
انتقال مركز سياســي هستند، نه انتقال 

پايتخت«.
پوتراجايــا در ســال 1995در مالزي 
ساخته شد و بخشــي از دستگاه هاي 
اداري و سياســي به آن منتقل شدند، 
اما پايتخت رســمي كشــور همچنان 

كواالالمپور است.

پيروز حناچــي مي افزايد: »اگر اينطور 
كه تهران را اداره مي كنيم جاي ديگري 
را هم اداره كنيم مشــكالت مشابه هم 
به وجود مي آيد. برخي تصور مي كنند 
كه با انتقال پايتخت مشــكالت تهران 
حل مي شــود، درحالي كه مشــكالت 

تهران به جاي خود باقي مي ماند.«
شــهردار تهران با اشــاره به مشكالت 
گوناگــون پايتخت مي گويــد: »يكي از 
عوارض كالنشــهر ها اين اســت كه به 
اندازه اي بزرگ مي شــوند كه غيرقابل 
مديريت مي شــوند. جايي كــه تراكم 
جمعيت زياد مي شــود به طور طبيعي 
مشــكالت اجتماعي ايجاد مي شــود. 
يك مثال، تعداد كالنتري هايي اســت 
كه در تهــران نيــاز داريم يــا موضوع 
كارتن خواب ها و بي خانمان ها. شــرايط 
اقتصادي مي تواند به اين موضوع دامن 
بزند و مثال حاشيه نشــيني را بيشــتر 
كند. البتــه همه كالنشــهر هاي جهان 
حاشيه نشــيني دارند، فقــط ميزان آن 
متفاوت است. هرچقدر كالنشهر بزرگ تر 

باشد اين مشكالت هم بيشتر است«.
او با شــرح راه حل هــاي مختلف براي 
كاستن از مشــكالت تهران مي افزايد: 
»به همين دليل مي گويند كه ايده آل 
اين است كه وقتي شهر از اندازه خاصي 
بزرگ تر مي شــود توســعه فيزيكي و 
كاربري آن را كنتــرل كنيم و از طريق 
اتصال بــه شــبكه حمل ونقل عمومي 
عرصه وسيع تري را با اتصال به شهر هاي 
اقماري كه با كالنشهر ها ارتباط دارند، 
براي اســتقرار جمعيت انتخاب كنيم. 
يا حتي سياســت شــهرهاي جديد را 
دنبال كنيم، مانند كاري كه ما در پرند و 

پرديس و هشتگرد انجام داديم.«
حناچي تأكيد مي كند: »البته شهر به 
زور به وجود نمي آيــد. بايد توانمندي 
به وجود آمدن داشته باشد. االن اينكه 
ورامين را توسعه بدهيم منطقي تر است 
تا اينكه شهر جديدي در همان منطقه 

بسازيم.«

 حناچي، شهردار تهران: برخي تصور مي كنند كه با انتقال پايتخت، مشكالت تهران حل مي شود درحالي كه مشكالت تهران به جاي خود باقي مي ماند 
انتقال پايتخت مبناي كارشناسي ندارد

محمدسرابي
خبر نگار

ترانه تهران

محالتمتشخصبرايتهران؟آري.
ممكناست!

سال ها مي گذرد از روزي كه نخستين 
انتخابات شــوراياري ها براي محالت 
تهران برگزار شدند. قرار بود شوراهاي 

محالت تحت عنوان شــوراياري، يار و ياور شوراي شهر باشند. 
دوره هاي اول اتفاقا بهتر هم سپري شد. با اينكه جايگاه شوراهاي 
محله از ابتدا در قانون خوب تعريف نشده بود، و در قانون شوراها 
فقط اسمي از نهادهاي شورايار آمده بود، و شهروندان نيز همه از 
وجود و كم و كيف اين نهادهاي نسبتا مردمي زياد باخبر نبودند، 
اما شــوراياران، به خصوص در محالت و مناطق جنوبي شــهر 
تهران، به داد مسائل و مشكالت محالت مي رسيدند. با اينكه از 
ابتدا نقشي نظارتي، شبيه نقش شوراي شهر، براي شوراياري ها 
درنظر گرفته شده بود، اما آنها از جوي و آسفالت و پياده رو و كانيو 
در فضاهاي عمومي گرفته تا امور آبفا، مخابرات، پليس و شورا 
و شــهرداري ناحيه و منطقه و مدارس و مساجد و هيئت هاي 
عزاداري و جشــن هاي مذهبي محالت را پيگيري مي كردند و 

به نوعي درگير امور اجرايي محالت نيز شدند.
اين دخالت در امور اجرايــي محالت اما، از زماني بيشــتر هم 
شد كه در زمان شــهرداري آقاي قاليباف، شعار محله محوري 
و شهروندمداري نزد مديريت شــهري در سطوح برنامه ريزي، 
تغييراتي را در ســاختار اين نهادهاي محلــي و انتخابي مردم 
پديد آورد و شوراياران درگير اموري شــدند كه به نوعي آنها را 
بيشتر به عنوان خدمتگزار شــهرداري به كار گرفت تا به عنوان 
نماينده مردم در طرح خواسته هاي محله. در اينجا به جزئيات 
اين تغيير ساختار و اساســنامه و آيين نامه اجرايي شوراياري ها 
وارد نمي شــوم، و فقط اشــاره مي كنم كه در هر محله هيأت 
امنايي انتصابي )از آموزش و پرورش و...(، براي هر محله معرفي 
مي شد تا در كنار شوراياران و بعضا ســمن هاي فعال در محل، 
مدير محله اي را، به اتفاق، براي اداره سراي محله انتخاب كنند. 
اين مدير ســرا، پس از انتخاب، ديگر وارد امور اجرايي مديريت 
سراي محله مي شد و در كار و برنامه هايش )اجاره دادن سرا براي 
كالس ها و برنامه هاي فرهنگي- آموزشي محلي ويژه كودكان و 
نوجوانان و بانوان و گذاشتن برنامه هاي محلي فروش توليدات 
محلي و غيره(، استقاللي نسبي يا كامل از شوراياري محل پيدا 
مي كرد. از فضاي ســراي محله اتاقي در اختيار شوراياري قرار 
مي گرفت تا جلسات هفتگي يا ماهانه خود را در آن برگزار كند، و 
موظف مي شد برنامه هايش را هم با راهنمايي و طبق برنامه ريزي 
معاونت فرهنگي- اجتماعي شهرداري تنظيم و به اجرا درآورد. 
همچنين در ســاختار مديريت محلــه كميته هايي تخصصي 
تشكيل مي شدند كه در هر يك، از 3 تا 5 نفر به امور هماهنگي و 
برنامه ريزي، عمران و خدمات شهري، فرهنگي و ورزشي و غيره 

مي پرداختند.
البته بودند شــوراياران دلســوزي كه در مســاجد برنامه هاي 
آموزشي مختلف براي مردم مي گذاشتند و آنان  را براي تاب آورتر 
شدن در مقابل مشكالت و بحران ها، - مثال زلزله يا سيل و غيره 
- توانمند مي كردند، يا شــوراياران متخصص و تحصيلكرده اي 
كه با تعهد در مقابل اشتباهات شــهرداري مي ايستادند و از در 
مذاكره براي جلوگيري از آسيب به شهر - مثال تخريب باغ هاي 
محل - درمي آمدند، اما به طور كلي مي توان گفت شــوراياران 
به ســرعت جذب كار و ياوري در امور ساخت وساز با شهرداري 
شدند. و به تدريج نقش نظارتي شان كمرنگ شد و اقتدار خود را 
به خصوص در 2 دوره اخير، هم در عمل و هم به لحاظ قانوني، در 
محالت از دست دادند. اكنون كار به جايي رسيده است كه حضور 
شــوراياران هم براي مردم حياتي نيست. هم ستادهاي دوگانه 
تشكيل شده براي هماهنگ كردن كار شوراياري ها با مقاومت ها 
و مشكالتي روبه رو شده اند. و از حدود 2 ماه پيش هم كه به طور 
كلي ديوان عدالت اداري انتخابات شــوراياري ها را غيرقانوني 
تشخيص داده و لغو كرده اســت! اما آيا اين تشكيالت مردمي 
فعال در بسياري از محالت تهران محكوم به فناست؟ آيا دولت و 
مجلس و شهرداري ها واقعا به وجود شوراياران و مشاركت هاي 

مردمي تمايل ندارند؟ 
واقعيت اين است كه رشد و بلوغ تشــكل هاي محلي مي تواند 
بار مهمي را از دوش شــهرداري و دولت بردارد. شــوراياران و 
فعاالن محلي نشــان داده اند كه مي توانند يــاوران خوبي براي 
نظام مديريت شهري تهران باشند. به شرطي كه وجودشان به 
رسميت شناخته شود و مردم نيز اقبالي به اين نهادهاي محلي و 
مردم نهاد از خود نشان دهند. در اين ورطه، در درجه اول شوراي 
شهر و شهرداري، ســپس مجلس قانونگذاري، و از سوي ديگر 
مردم محالت و دولت بايد دســت به دست يكديگر دهند تا اين 

نهاد جان دوباره بگيرد و احيا گردد.
ابتدا، قانوني حامي و مســتحكم بايد كل تشكيالت شوراها را 
در رده هاي محلي تا منطقه اي و شهري، مورد تجديد نظر قرار 
دهد تا گروه هاي مردمي در محــالت اطمينان حاصل كنند 
كه نمايندگان انجمن هاي محلي فعال و همبسته شــان، كه 
ســرمايه هاي اجتماعي و روح ســرزنده محالت، و يار و ياور 
شهرداري بايد باشــند، تا شوراي شــهر مدارج نمايندگي را 
طي خواهند كرد و با حضور در شوراي شهر خواهند توانست 
مسائل محلي را به گوش شورا و مسئوالن شهرداري برسانند 
و پيش ببرند. در تمام دنيا نماينــدگان محلي از پايين به باال 
مسير نشستن در شوراي شــهر را طي مي كنند و نمايندگان 
واقعي مردم شهر و محالت آن هســتند. روشن است كه اين 
نمايندگان مي توانند تعلق خاطر سياسي به احزاب مختلف نيز 
داشته باشند، اما در شهري با تفكر مدني، شهروندان الاقل در 
محله خود به راحتي مي توانند كساني را از نخبگان و معتمدين 
و افراد سرشناس محل انتخاب كنند و به شــورا بفرستند. و 
مطمئن باشند كه آن افراد به مســائل واقعي محالت اشراف 
دارند و با جديت مســائل را پيگيري و بر امور نظارت خواهند 
كرد. فقط در اين صورت است كه مردم محالت، خود به عرصه 
ياوري در اداره شهر وارد خواهند شد و از وقت و سرمايه خود 
مايه خواهند گذاشت تا شهر در تمام محالتش، به تشخص و 
هويت واقعي خود دســت يابد، از ارزش هاي محلي دفاع شود 
و مديريت شهري ياوراني بي شــمار در كنار خود پيدا كند؛ از 
شوراياران و سمن ها تا خيرين و داوطلبان، تا سرمايه گذاران 
محلي بزرگ و كوچك، كه با رونق كسب وكار خود بر روشنايي 

شهرمان خواهند افزود.

مجيدجباري
خبر نگار

مديريت شهري پايتخت طي 3سال گذشته 
رويكردهاي جديدي را در حوزه شهرسازي شهرسازي

پيش گرفته است. نقشه راهي كه از آن زمان 
تا كنــون مبناي عمــل مديران شــهري قــرار گرفته، 
دســتاوردهاي مهمي را براي حوزه هاي مختلف شهر به 
همراه داشته است. جلوگيري از شهرفروشي، شفاف سازي  
در حوزه شهرسازي، به عنوان يكي از حوزه هاي مهمي كه 
ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با شــهروندان دارد، در كنار 
كاهش 100درصدي تخلفات ســاختماني، ممانعت از 
تخريب باغ ها و اصالح ضوابط بلندمرتبه سازي در مجموع 
كيفيت فضاهاي شهري را به سود شهروندان و در راستاي 
احترام به حقــوق آنان افزايش داده اســت. موضوعي كه 
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهردار 
تهران هم در نشست خبري ديروزش بر آن تأكيد و دليلش 
را حركت در چارچوب برنامه 5ساله شهرسازي عنوان كرد. 
در نشست خبري ديروز معاون شهرسازي و مديران كل اين 
معاونت كه به صورت مجازي و ويدئو-كنفرانس برگزار شد، 
بحث هاي مهم ديگري هم مطرح شد؛ اينكه تا پايان سال 99 
هيچ بنايي برخالف ضوابط ساخته نمي شود، بازنگري در 
طرح تفصيلي موجب اصالح ضوابط پهنه ســكونت شده 
است، بهره برداري از 5 هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده 
از سال 1400، كاهش تخلفات ساختماني به نصف، تنظيم 
و ارسال اليحه اي به شوراي شهر براي ايمن سازي  گودهاي 
پرخطر در بازه زماني مشخص ازجمله گود برج ميالد و... 
ازجمله مواردي بود كه در اين نشست خبري مطرح شد. 
گلپايگاني در عين حال، كاهش ميانگين عمر سكونت در 
محله ها و دوقطبي شدن تهران را براســاس دارا و ندار از 
آفت هايي دانست كه دليلش كاهش حس تعلق و گراني 
بي حد و حصر قيمت مسكن طي سال هاي اخير بوده است. 
در اين نشســت خبــري مجازي كــه با حضــور كاوه 

حاجي علي اكبري مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، 
مجتبي شكري مديركل حريم شــهر تهران، امير مغانلو 
مديركل امور اجرايي كميسيون هاي ماده 100، ابوالفتح 
شادمهري مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران، علي 
نورزاده مديركل شهرسازي و طرح هاي شهري و همچنين 
بهزاد صوري مديركل روابط عمومي معاونت شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران برگزار شد، عبدالرضا گلپايگاني 
نخست گزارشي از اقدامات و برنامه هاي حوزه شهرسازي و 
معماري ارائه كرد و در ادامه به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ 
داد. گلپايگاني در تشريح اقدامات 6ماهه معاونت شهرسازي 
و معماري شهرداري تهران، اجراي دقيق ضوابط و مقررات 
را از ديگر رويكردهاي مديريت جديد برشمرد و با بيان اينكه 
يكي از معضالت شهر تهران در سال هاي گذشته بي قانوني 
و بي توجهي به ضوابط و مقررات بوده اســت، گفت: »اگر 
امروز ادعا مي كنيم در شــهر تهران هيچ پروانه اي خالف 
ضوابط صــادر نمي شــود، حاصل كار بــزرگ همكاران 
شهرسازي و با حمايت شخص شــهردار بوده كه نتايج و 
ثمرات آن براي شهر قابل انكار نيست. اگر رابطه برج  -باغ به 
خانه -باغ تبديل شده و خيابان ولي عصر از يك جاده شهري 
به خيابان شهري ارتقا پيدا كرده به خاطر عمل به برنامه 
5ساله شهرسازي است. براي همين، مي توان گفت كه تا 
پايان ســال 99 هيچ بنايــي برخالف ضوابط ســاخته 
نمي شود.« گلپايگاني با بيان اينكه عمر سكونت در محالت 
تهران به 3سال كاهش يافته است، يادآوري كرد: »چنين 
موضوعي يعني احساس تعلق به محل و شهر كاهش يافته 
كه از داليل آن مي توان به كيفيت پايين ساخت وساز در 
محل و گراني سرسام آور مسكن اشاره كرد. بر همين اساس، 
سعي كرده ايم كاستي هاي محالت را با ايجاد پروژه هاي 
محله محور، ارتقاي كيفيت دهيم.« او اضافه كرد: »متأسفانه 
شهر تهران به سمت قطبي شدن فقرا و اغنيا پيش مي رود. 
اين روند خوشايند نيســت. در سنت شهري ايران چنين 
موضوعي سابقه نداشته و اين معضل حاصل نگاه سوداگري 

به زمين و تجميع خدمات در بخش هايي از شهر است.« 

در نشست خبري معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران مطرح شد
آفت دوقطبي شدن تهران براساس دارا و ندار

مراسم روز جهاني صلح ديروز به همت شوراي شهر تهران برگزار شد

نقش مهم زنان در صلح جهاني
مراسم روز جهاني صلح در ساختمان پارلمان شهري پايتخت برگزار 

شد؛ مراسمي كه اگرچه به همت شوراي شهر تهران تدارك ديده شده شورا
بود، اما در آن نمايندگاني از نهادهاي مختلف حضور داشــتند تا از 
شعارهايي كه براي برقراري صلح سر داده شــده، ولي هيچ گاه عملي نشده است، 
بگويند؛ از نقش بانوان و دختران در افزايش امنيت شهرها و برقراري صلح در نقاط 

گوناگون.
به گــزارش همشــهري، در مراســم روز جهاني صلــح، معصومه ابتــكار معاون 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، حســين ميرمحمدصادقي رئيس كرســي 
حقوق بشر و صلح در يونسكو، مجتبي مقصودي رئيس هيأت مديره انجمن علمي 
مطالعات صلح ايران، همراه با تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران به بيان نظرات 
خود پرداختند.   به گزارش همشهري، رئيس شوراي شهر تهران در اين مراسم گفت: 
»جنگ، دفاع و صلح كلماتي است كه روي لبه چاقو حركت مي كنند و اگر رهبران 
كشورها به آن دقيق نگاه نكنند و مراقب لغت آدميت نباشند، مي لغزند و حتي به 
بهانه دفاع، وارد جنگ مي شوند.« محسن هاشمي افزود: »در اسالم هم بر اين امر 
تأكيد شده است. در كشور ما و در جهان امروزي، صلح به عنوان يكي از مقدس ترين 
كلمات اســت.« او ضمن گاليه از صدا و ســيما گفت: »يكي از اين سانســورها در 
صدا و سيما و رسانه هاي رسمي، نقش آيت اهلل هاشمي است كه نقش مؤثري به عنوان 
فرمانده جنگ در صلح پايدار و دفاع مقدس داشتند.« هاشمي درباره نقش زنان در 
صلح با اشاره به شــرايط كرونا، گفت: »اگر چه جنگ مردانه است، اما در دفاع اگر 
حضور زنان را نداشته باشيم، نمي توانيم به نعمت صلح برسيم.«  نايب رئيس شوراي 
شهر تهران نيز در اين نشست گفت: »راه حل رفع تعارض بين ملت ها نه ستيزه جويي 

و جنگ افروزي، كه ايجاد موازنه بين ملت ها در عرصه بين الملل است.«
سيدابراهيم اميني  ادامه داد: »در شوراي پنجم تالش هايي در جهت اقدامات حقوق 
بشري مانند دسترسي آزادانه به اطالعات شــد و تمام جلسات شوراي شهر علني 

برگزار و مصوبات محرمانه ممنوع شده  است.«
در ادامه اين مراسم، رئيس كرسي حقوق بشر و صلح در يونسكو، گفت: »روز جهاني 
صلح در سال2020 با تلفات جاني و تنش هاي ناشي از ويروس كرونا همراه است.«

حسين ميرمحمدصادقي با تأكيد بر اينكه برقراري صلح نيازمند همكاري همه 
دولت ها ست، اظهار كرد: »در روند صلح، زنان همواره نقش اساسي داشتند. هر جا 
جنگ و خونريزي وجود داشته، حقوق زنان بيش از همه پايمال شده است و هر 
جا زنان بوده اند، صلح و دوستي حاكم شده است. مقدمه قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران نيز زن را داراي حقوق يكسان با مردان مي داند.« در ادامه اين مراسم 

از پوستر و كتاب صلح با حضور اعضاي شورا رونمايي شد. 
رئيس هيأت مديره انجمن علمي مطالعات صلح ايران نيز در اين مراسم اظهار كرد: 
»اميدوارم برگزاري اين مراسم باعث شود در سال هاي آينده از فضاي صلح مثبتي 
برخوردار شــويم. امروز مدنظر ما نه فقدان جنگ، كه آينده كم دغدغه تر است.« 
مجتبي مقصودي، ادامه داد: »امســال يكي از متوليان جمع شهرداري و شوراي 

شهر هستند كه مطالبه صلح را از نزديك درك مي كنند.«
 معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده نيز به موضوع مشاركت زنان و دختران 
در فرايندهاي مربوط به صلح پرداخت و گفت: »فقط جنگ صلح را زير ســؤال 
نمي برد. تحريم هايي كه امروز مشكالت زيادي براي مردم ايران ايجاد كرده اقدام 
ضد صلح اســت و مردم ايران با تالش در مقابل اين اقدامات ايســتادگي كردند. 
خيلي از جنگ ها به بهانه صلح به راه افتاد و خيلي از حركت ها كه به بهانه مبارزه 
با تروريسم از سوي آمريكا انجام شــد به جنگ دامن زد.« معصومه ابتكار افزود: 
»اينكه چطور مشاركت مردم به ويژه زنان و دختران را در فرايندهايي مثل صلح 
تثبيت كنيم، مهم اســت. امروز صحبت از صلح در معامله قرن كه آمريكا دنبال 
مي كند وجود دارد، اما مشخص است اين برنامه با هدف صلح عادالنه نيست، بلكه 
مناسبات سياسي به نفع امنيت و پايداري شرايط براي رژيم اشغالگر قدس است.« 
به گفته او، براي صلح پايدار بايد اقدامات از خانواده شروع شود. ابتكار گفت:  »اگر در 

خانواده صلح را نهادينه كنيم و مفاهيم الزم براي گفت وگو و روابط توأم با آرامش 
و مفاهمه ايجاد كنيم، به جامعه توسعه مي دهيم. طرح گفت وگوي خانواده با اين 
هدف در بيش از 60 شهر در حال اجراست كه مهارت هاي حل اختالف و گفت وگو 
را آموزش مي دهد. طرح گفت وگوي بين نسلي كه موضوع پيوند برقرار كردن بين 
نسل هاي مختلف است، موضوع مهمي اســت كه مي تواند به صلح و سازش در 
خانواده كمك كند. اين طرح ها را از سوي سازمان هاي مردم نهاد و وزارت آموزش 

و پرورش پيش مي بريم.«

بيشتريننقضحقوقانسانيمتوجهزناناست
زهرا نژادبهرام، عضو هيأت شوراي شهر تهران، هم با اشاره به اهميت صلح براي 
مقابله با كرونا و نقش زنان در برقراري صلح گفت: »براساس شاخص صلح جهاني 
GPI روند صلح سير نزولي داشته است. در سال هاي 2017 تا 2019 در 92كشور 
روند نزولي داشته است. امسال به مناســبت روز صلح بايد از دردهاي مشترك و 

تشريك مساعي براي رفع آنها سخن بگوييم.«
نژادبهرام بيان كرد: »چنان كه اســتاد آواز ايران، محمدرضا شجريان، مي گويد: 
»اين درد مشترك هرگز جدا جدا درمان نمي شود.« از اين روست كه براي مقابله 
با كرونا الزم اســت با تحريم، جنگ، تعرض و تبعيض رو به رشد در جهان مقابله 
كنيم. برقراري صلح پايدار مبتني بر مفاهمه، تساهل و رواداري در گستره فرهنگ 
عمومي است. بهترين بســتر ايجاد فرهنگ مصالحه، جوامع شهري است. شهر 
بايد به مكاني براي درك مشترك انسان هاي شهروند از يكديگر، احترام متقابل 
به همديگر و نيز تعامل و گفت وگو براي حل مشكالت متقابل تبديل شود. در اين 
مسير بايد مديران شهري اعم از شهرداري ها و شوراهاي شهر خود را مكلف به ايجاد 

بستر مناسب جهت تحقق اين امر مهم كنند.«
به اعتقاد نژادبهرام، يكي از بخش هاي مؤثــر جوامع كه نقش مؤثري در برقراري 
صلح جهاني دارند، زنان هستند. اين عضو شوراي شهر تهران گفت: »بيشترين 
موارد نقض حقوق انساني در گستره جهاني متوجه زنان است. مادامي كه نيمي از 
جمعيت جهان كه نقش كليدي در تربيت بشر دارند از كمند تبعيض، بي عدالتي 
و ســلطه جويي رهايي نيابند به ســختي مي توان به برقراري صلح اميدوار بود. 
حكومت ها بايد گام هاي بلندي در عرصه هاي داخلي و جهاني براي ارتقاي جايگاه 
زنان بردارند و به اين باور برســند كه مسير صلح از آغوش مادران مي گذرد. زنان 
تكيه گاه صلح و مروج آن هستند. آنها با در اختيار داشتن عواطف مادري قادرند، 
بستري مطلوب براي تســري گفت وگو و صلح در جهان فراهم آورند. آنان خود 
موضوع صلح و كاربر آن هستند، به شرط آنكه باور كنيم كه جهان بشري مشترك 
و متعلق به همه انسان هاست. زنان كانون مدارا و بستر رواداري را با تكيه بر عواطف 
انساني همواره بازتوليد مي كنند، چراكه آنان در پي ايجاد محيطي امن و ايمن براي 
فرزندان خود هستند. بنابراين، الزم اســت براي پايان دادن به ناامني، خشونت، 

جنگ و مقابله با كرونا با هم متحد شويم. 

معاونمعماريوشهرسازيشهردارتهراندرنشستخبريديروزموضوعاتديگريراهممطرحكردكهخالصهاي
ازآنهارادرزيرميخوانيد:

تخلفاتساختمانيتقريبابهنصفكاهشپيداكردهاست.
طرحبرتريادمانسربازوطن،شهيدقاسمسليماني،كهدرهفتهآيندهپوسترآنمنتشرخواهدشد،ازطريق
برگزارييكمسابقهمعرفيميشود.فضاييدرارتباطباباغ-موزهدفاعمقدسبرايساختاينيادماندرنظرگرفته

شدهاستكهازبزرگراهشهيدسليمانينيزديدهميشود.
طراحي5هزارواحدمسكونيدربافتفرسودهدردســتوركارقرارگرفتهاست.قراردادهاياينساختوساز
منعقدشدهاستوازاواسطسال۱۴۰۰بهبهرهبرداريوتكميلپروژهخواهدرسيد.اينپروژههاواجدكيفيتهاي

ويژهمعمارانههستند.
اگرمالكانگودهايپرخطردريكبازهزمانيمشخصگودهارابهسطحايمننرسانند،شهرداريخودشگودهارا

باخاكپرميكند.هفتهآيندهاليحهايبراياينمنظوربهشورايشهرتهرانارائهميشود.
برايگودبرجميالدتوافقاتباشريككهبنيادتعاونناجابهعنوانسازندهاست،انجامشدهومراحلتحويلدر

حالانجاماست.

يادمانشهيدسليمانيدرتپههايعباسآبادنصبميشود

ترانهيلدا
خبرنگار

   رفع نيازهاي تهران با يك دهم پول هزينه انتقال پايتخت
محسنهاشمیرفسنجانی،رئيسشورايشــهرتهراندربارهمطرحشدنبحثانتقالپايتخت
ميگويد:»همانطوركهقبالهمدراينبارهگفتهام،باانتقالپايتختمخالفهســتيم.هردولتيكه
درگذشتهادارهاموررادردستگرفته،درخصوصانتقالپايتختمطالعاتيراانجامدادهوهزينهاي
پيشبينيكردهاست،امانظرماايناستكههزينهپيشبينيشدهبهخودتهراناختصاصپيداكندتا
بتوانيممشكالتآنراحلوفصلكنيم«.محسنهاشميميافزايد:»هزينهانتقالصدهاهزارميليارد
توماناست.مادربرخيجلساتگفتيمبهتراستعددبسياركمتريدرخودتهرانهزينهكنيمتا
تهرانشرايطبهتريپيداكند.«اوبااشارهبهخطروقوعزلزلهدرتهرانميگويد:»هردولتيانتقال
پايتخترامطرحميكند،بحثميشودكههزينهزياديبرايانتقالپايتختبايدپرداختشود.بعدبه
ايننتيجهميرسندكهاگريكدهماينپولرادرتهرانخرجكنيم،محكمواستوارميتواندباقيبماند.«

تهرانامروزولزومارتقاي
يادگيري

ادامهاز هم اكنون 224 شهر از 52 
كشــور جهان به عضويت صفحهاول

اين شبكه جهاني درآمده اند و در كشور ما نيز 5شهر 
اين عنوان را كسب كرده اند. امسال، با درخواست 
اداره كل آموزش هاي شــهروندي معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران، مبني بر 
عضويت در شبكه شهرهاي يادگيرنده موافقت شده 
و تهران نيز به عضويت شبكه شهرهاي يادگيرنده 
درآمده اســت كه مي تواند فرصت مناسبي براي 
استفاده از مزاياي عضويت در اين شبكه فراهم كند. 
بر مبناي رســالت هاي اين حــوزه، آموزش در 
حوزه هاي محيط زيست و پسماند، حمل ونقل و 
ترافيك، ايمني و ســالمت و حقــوق و تكاليف 
شهروندي در سطح شهر تهران براي پيشبرد اين 
اهداف، در ستاد سياستگذاري و در سطح مناطق 
22گانه ســازوكار اجرايي اش برنامه ريزي و اجرا 
خواهد شد. مديريت شهري مصمم بوده تا با تبادل 
راهكارها و مدل هاي موفق شــهرهاي دنيا بتواند 
آموزش هاي موردنظر را مؤثرتــر و در قالب هاي 
خالقانه تر در اختيار شهروندان قرار دهد و از اين 
منظر به شكل پايدار مسير رشد و ارتقاي آگاهي را 

در بين تمام اقشار كالنشهر تهران فراهم كند.
يونســكو هدف اصلي اينگونه شهر ها را دستيابي 
به همه 17 هدف توسعه پايدار و به خصوص هدف 
مربوط به تضمين آموزش باكيفيت، جامع و فراگير 
و ترويج فرصت هاي آموزشي مادام العمر براي همه 
و با هدف ايجاد شــهر ها و سكونتگاه هاي انساني 
جامع و فراگير، امن، پايــدار و بهبودپذير عنوان 

كرده است.
برنامه هايي در قالب پويش هاي آموزشي- ترويجي 
مانند گراميداشت هفته زمين پاك، هفته بدون 
نايلكس، هفته هواي پــاك و هفته درختكاري، 
برگزاري پويش هاي مستمر نظير ارتقاي فرهنگ 
آپارتمان نشيني، تغيير رفتار شهروندي، پويش 
موتور سوار خوب، ارتقاي فرهنگ دوچرخه سواري 
و انجام پروژه هاي ساالنه مانند شهردار مدرسه و 
دستيابي به شهر دوستدار كودك و آموزش هاي 
مستمر با شيوع كرونا ازجمله برنامه هايي بوده است 
كه اين عضويت را تسهيل كرده است. اميدواريم 
عضويت شهر تهران در شبكه شهرهاي يادگيرنده 
يونســكو، به كاراتر كردن و افزايش ظرفيت هاي 
آموزش هاي شهروندي در شهر تهران ياري رساند 
و تهران را بيش از گذشــته به شهري براي همه 

شهروندان تاب آور و آموزش پذيرش تبديل كند. 
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نبض مسکن

شيوع ويروس كرونا و تأكيد مسئوالن بر آموزش مجازي، موجب افزايش 
تقاضاي دانش آموزان براي خريد انواع گوشي هوشمند موبايل و لپ تاپ و 
نوت بوك شده است. مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد 
قيمت برخي از اين محصوالت مانند لپ تاپ  ام اس اي يا اپل در فروشگاه هاي 
اينترنتي از نرخ پژو206 يا پرايد صفركيلومتر هم فراتر رفته اســت. در 
شرايطي كه تب گراني در بازار كاالهاي ديجيتال تندتر شده و قيمت برخي 
انواع لپ تاپ، تبلت، نوت بوك، گوشي هاي تلفن همراه هوشمند و لوازم و 
تجهيزات جانبي آن در فروشگاه هاي اينترنتي نجومي شده، وارد كنندگان 
و اتحاديه صنفي متولي عرضه اين اقالم در بازار، افزايش نرخ ارز و مشکالت 
تامين و واردات انواع محصوالت ديجيتال را عامل اين گراني قلمداد و تأكيد 
مي كنند اجراي طرح رجيستري موجب آرامش و ثبات بازار اين محصوالت 
شده است. در مقابل برخي ديگر از فعاالن صنفي مانند ابراهيم درستي، 
رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي از نقش برخي 
واردكنندگان در افزايش قيمت اين اقالم خبر مي دهد و تأكيد مي كند: 
برخي واردكنندگان كه قبال گوشي موبايل را با نرخ ارز پايين تر وارد كرده اند، 
از عرضه آن به بازار خودداري كرده و با دپوي اين محصوالت، موجب كمبود 
و افزايش قيمت در بازار شــده اند. عالوه بر آن، با اجراي طرح رجيستري 
گوشــي تلفن همراه و تبلت و قطع منبع تامين اين محصوالت از طريق 
گوشي و تبلت هاي مسافري اكنون 200شركت وارد كننده رسمي، وظيفه 
تامين نياز بازار به اين محصوالت را برعهده دارند اما اين كمبود و گراني، 
زمينه اقبال مشتريان كم درآمد به خريد محصوالت دست دوم و يا تعمير 

انواع گوشي، لپ تاپ و تبلت هاي قديمي را فراهم كرده است.

لپ تاپ هست اما گران است
گشتي در مغازه هاي سطح شــهر تهران و فروشگاه هاي اينترنتي نشان 
مي دهد جديدترين محصوالت انواع برندهاي مشهور گوشي تلفن همراه، 
تبلت و نوت بوك در بازار وجود دارد، اما ايــن محصوالت با قيمت هايي 
عرضه مي شود كه كمتر كســي قادر به خريد آن است. در چند ماه اخير 
افزايش قيمت پرايد به ســوژه فعاالن صنفي براي توجيه افزايش قيمت 
محصوالتشان تبديل شده، اما مشــاهدات خبرنگاران همشهري نشان 
مي دهد قيمت كاالهاي ديجيتال گوي سبقت را از پرايد و پژو نيز ربوده 
و حاال مدل هاي جديد لپ تاپ، تبلت و گوشي هوشمند تلفن همراه تنها 
مشتريان خاصي دارد كه دغدغه اي براي پرداخت قيمت باالتر براي اين 
اقالم ندارند يا به دليل نوع شــغل و حرفه شان به خريد اين محصوالت به 
هر قيمتي ناگزير هستند. اين افزايش قيمت به بازار تامين قطعات و ارائه 
خدمات انواع محصوالت ديجيتال و لوازم جانبي مرتبط با آن نيز سرايت 
كرده است به نحوي كه قيمت اينگونه اقالم از ابتداي امسال رشد حداقل 
سه برابري را تجربه كرده و موجب شــده متقاضياني كه خواستار تعمير 
لپ تاپ، تبلت يا نوت بوك و گوشي هاي هوشمند تلفن همراه خود به دليل 
گراني اين اقالم هستند، هزينه هاي به مراتب بااليي را براي  تعمير و استفاده 
از آن پرداخته يا ناچار شوند به دليل كمبود گراني قطعات و خدمات، قيد 

استفاده از اين محصوالت دست دوم را بزنند.

لپ تاپ هاي تا 210ميليوني در بازار
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از مغازه هاي سطح شهر تهران 
و فروشــگاه هاي مجازي نشــان دهنده قيمت هاي نجومي برخي از اين 
محصــوالت، به خصوص در انــواع مرتبط با گيمينگ اســت؛ به نحوي 
 6cores) GTX) كه قيمت لپ تــاپ گيمينگ برنــد  ام اس اي مــدل
16G، 32GB 1TB SSD + 1TB HDD، 18.4 [SLI]1080” در 
 فروشــگاه هاي اينترنتي به 209ميليون تومان، نوت بوك برند اپل مدل
 Apple MacBook Pro (15Inch Z0V10001W: 2.9GHz 
 6-core 8th-Gen i9، 1TB، 32GB RAM، 560X) Space
Gray (Mid 2018) بــه 136ميليون تومان، لپ تــاپ اپل مك بوك 
Apple MR942-i7-16GB-512GB- مــدل MR942 پــرو
DELL Preci- 4 به 94 تا 100ميليون تومان و لپ تــاپ دل مدلGB

sion 17M7720FHD به 183ميليون تومان رســيده اســت. بر اين 
اســاس مي توان  ام اس اي را يکي از گران ترين برندهاي لپ تاپ در بازار 
فروشــگاه هاي مجازي قلمداد كرد. قيمت برخي از مدل هاي گيمينگ 
اين برند به 200ميليون تومان رســيده و تنوع لپ تاپ هاي آن بين 100 
تا 200ميليون تومان است. همچنين قيمت لپ تاپ گيمينگ ايسوس 
 ASUS ROG Strix G531GV مــدل ROG Strix G531GV
i7-16GB-1TB+256SSD-6GB به 58ميليــون تومان، لپ تاپ 
 OMEN by مدل OMEN by HP X 17ap005ng 17اينچ اچ پــي
HP X 17ap005ng-Core i7-32GB-1+1TB SSD-8GB بــه        
 ZenBook Pro 167 ميليون و 945 هزار  تومان، لپ تاپ ايسوس مدل
 ASUS ZenBook نسل دهم مدل i7 با پردازنده Duo UX581GV
 UX581GV Core i710750H 16GB 1TB SSD 6GB Laptop
 Microsoft به 89ميليون تومان، لپ تاپ 15 اينچي مايکروسافت مدل
Surface Book 3-Core i732GB 512GB SSD 6GB بــه 
 ThinkPad P51 89ميليون تومان و لپ تاپ 15.6اينچي لنــوو مدل
به 110ميليون تومان افزايش يافته اســت. در بازار محصوالت ديجيتال 
مرتبط با لپ تاپ، نوت بوك و تبلت نيز سير صعودي قيمت ها حيرت آور 
اســت؛ به نحوي كه قيمت كارت گرافيك ايسوس مدل راگ استريکس 
آرتي ايکس2080 او8 جي گيمينگ با حافظه 8گيگابايت به 39ميليون 
 DIA GeForce GTX 1050Ti، تومان يا مانيتور گيمينگ دل مدل
Windows 10Home، Gaming Capable بــه 72ميليون تومان 
رسيده است. با اين قيمت ها مي توان گفت اكنون اكثر برندهاي موجود در 
بازار ايران، لپ تاپ هاي گيمينگي دارند كه قيمت در برخي موارد از قيمت 
پژو 206صفركيلومتر بيشتر يا برخي ديگر مانند مك بوك  پرو  با محدوده 

قيمتي 70 تا 129ميليون توماني از يك پرايد صفر گران تر است.

آرامش بازار گوشي موبايل 
در بازار گوشي هاي هوشمند تلفن همراه نيز نوســان قيمت ها با وجود 
رشد نسبي تقاضا ادامه دارد. اين در حالي است كه رئيس اتحاديه صنف 
دستگاه هاي مخابراتي با بيان اينکه قيمت گوشي موبايل در كشور به نرخ 
دالر بستگي داشته و با باالرفتن قيمت ارز، افزايش مي يابد، گفت: البته 
شخصا فکر مي كنم تلفن همراه نســبت به كاالهاي ديگر گران نشده و 
همچنان در بازار وارد مي شــود. مهدي محبي  افزود: البته عرضه و تقاضا 
براي گوشي همراه در اين مدت افزايش پيدا كرده و از آنجا كه ثبت سفارش 
انجام نمي شود و بانك مركزي نيز ارز تخصيص نداده، گوشي در بازار كم 
شده است. او با اشاره به اينکه استفاده از برنامه شاد و آموزش مجازي نياز 
به گوشي هوشمند را افزايش داده، گفت: با درنظر گرفتن نسبت عرضه و 
تقاضايي كه در بازار وجود دارد، اگر بانك مركزي و مركز جامع تجارت، ارز 
مناسب را تخصيص دهند، شركت ها آمادگي دارند موبايل را سريع وارد 

كشور كنند.

 معامالت زمين يا ساختمان مســکوني كلنگي از پاييز 98 تا بهار امســال، يکباره افزايش 
قابل توجهي پيدا كرده؛ به نظر مي رسديکي از داليل آن خيز بساز و بفروش ها براي توليد مسکن 
مورد تقاضاي بازاراست؛ به خصوص كه ميانگين متراژ پروانه هاي ساختماني صادر شده در 2 
فصل گذشته نيز با ساخت مجتمع هاي مسکوني جمع وجور و متناسب با الگوي مصرف مطابقت 
دارد. به گزارش همشهري، آمارهاي رسمي از افزايش معامالت زمين يا ساختمان مسکوني 
كلنگي و همچنين بهبود روند صدور پروانه هاي ساختماني حکايت دارد. اين اطالعات در كنار 
شرايط تورمي بازار مسکن، نشانه اي از تکاپوي بسازبفروش ها براي ساخت واحدهاي مسکوني 
مورد تقاضاي بازار و كسب سود به نسبت قابل توجه از اين محل است؛ زيرا از يك سو با هجوم 
نقدينگي به بازار مسکن و از سوي ديگر تورم باالي نهاده هاي ساختماني، عماًل شارژ قيمت 
فروش مسکن بسيار محتمل است و واحدهاي جديدالورود به بازار نيز تحت تأثير همين عوامل 

با افزايش قيمت مواجه خواهند بود.

بازيابي معامالت زمين
روند معامالت خريدوفروش زمين يا ساختمان مسکوني كلنگي در كشور از بهار 1396تا بهار 
1399 نشان مي دهد تعداد اين معامالت از بهار تا پاييز 96معادل 14هزار و 500فقره بوده كه در 
زمستان 96تا مرز 19هزار فقره نيز رشد كرده و دوباره از پاييز 97با رشد دوباره به باالي محدوده 
24هزار فقره در بهار98 رسيده اما در ادامه به شدت افت كرده و در 2  ماه تا 13هزار معامله در 
پاييز98 پايين آمده است. هم سنجي تحوالت مربوط به معامله زمين يا ساختمان مسکوني 
كلنگي با تحوالت بازار مسکن نشان مي دهد، اين معامالت دقيقاً همزمان با قوي شدن احتمال 
ركود بازار مسکن در پاييز 98به كمترين ميزان در 3سال اخير رسيده؛ اما در ميانه پاييز به واسطه 
اجراي طرح بنزيني دولت، موتور رشد بازار مسکن به طرز غيرمنتظره اي روشن شد و همين 
توانست روند معامالت حوزه زمين را نيز يکباره تغيير دهد. اين تغيير به قدري شديد و پرقدرت 
بود كه طي 2 فصل پاييز و زمستان 98، بخش عمده معامالت بازار زمين و ساختمان كلنگي 
مسکوني بازيابي شده و تعداد معامالت از 13هزار فقره در پاييز98 به 23هزارو 500معامله در 
بهار99 رسيده است. بررسي اين آمارها نشان مي دهد از ميانه سال گذشته، رغبت بسازبفروش ها 
براي توليد مسکن مورد تقاضاي بازار افزايش يافته است  و با خريد زمين مسکوني براي توليد 
مسکن جديد برنامه ريزي كرده اند. اين واحدها با برآورد افزايش تقاضا در آينده توليد مي شوند و 

مي توانند نشانه انتظارات بسازبفروش ها از جهش قيمتي مسکن در ماه هاي آتي باشد.

دورنماي شارژ قيمت مسكن
افت پي درپي ارزش ريال در اقتصاد ايران، موجب شده صاحبان نقدينگي ترغيب شوند تا به هيچ 
قيمتي ريال نگهداري نکنند و درصدد تبديل آن به كاالهاي سرمايه اي اعم از طال، ارز و مسکن 
باشند. از ميان مقاصد ريال در ماجراي ريزش ارزش آن بازار مسکن توانسته است بيشترين 
سهم را از نقدينگي سرگردان ببرد و وارد روند صعودي قدرتمندي شود. افزايش 60درصدي 
قيمت مسکن در 6 ماه امسال، فقط يکي از نشانه هاي ورود پول  به بازار مسکن است كه انتظار 
مي رود با توجه به تداوم ريزش قيمت سهام در بورس و ادامه دار بودن سقوط ارزش ريال، اين 
ورود پول به بازار مسکن در ماه هاي آينده نيز كم وبيش ادامه داشته باشد و به همين نسبت به 
رشد قيمت مسکن دامن بزند. از سوي ديگر داده هاي مركز آمار ايران از تحوالت قيمتي بازار و 
نهاده هاي ساختماني نيز نشان مي دهد هزينه تمام شده توليد مسکن تحت تأثير تورم شديد 
قيمت مصالح ساختماني افزايش پيدا مي كند؛ ازاين رو رشد هزينه توليد مسکن در اثر گراني 
مصالح ساختماني نيز از عواملي است كه در ماه هاي پيش رو تجربه خواهد شد و با ضرايبي باالتر 

در قيمت مسکن اثرگذار خواهد بود.
 

روايت آمارها از رشد هزينه توليد مسكن
اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد در فصل بهار امســال قيمت نهاده هاي ساختماني 
پرمصرف در توليد مســکن با تورم بااليي مواجه بوده و عماًل سيگنال افزايش قيمت مسکن 
را صادر كرده است. براساس آمارها در بهار امسال متوســط قيمت يك دستگاه آسانسور با 
81.8درصد افزايش نسبت به سال قبل بيشترين رشــد را تجربه كرده و متوسط قيمت هر 
دســتگاه آبگرمکن ديواري نيز با افزايش 71درصدي مواجه شده است. همچنين ميانگين 
قيمت ساير نهاده هاي پرمصرف ساختمان سازي اعم از صفحه ستون 2. 63 درصد، پوكه معدني 
سبك 62.2درصد، پروفيل درب و پنجره 53.3درصد، موزائيك 52.3، ميلگرد 50درصد، ورق 
گالوانيزه 42.8درصد و بتن حدود 30درصد افزايش داشته كه مستقيماً به رشد قيمت مسکن 
دامن زده خواهد شــد. نکته قابل توجه اينکه در روند صعودي بازار مسکن، به واسطه افزايش 
تقاضاي بازار، اثرات تورمي رشد هزينه توليد بر قيمت نهايي با ضرايبي باالتر محاسبه مي شود 
درحالي كه در شرايط ركود بازار مسکن، به واسطه افت تقاضاي مؤثر، با افزايش هزينه توليد فقط 

از حاشيه سود سازندگان كاسته مي شود.

سبقت لپ تاپ از پژو206
افزايش نرخ ارز و كاهش واردات، نرخ برخي انواع 
 لپ تاپ ها را به 210ميليون تومان يعني معادل 
يك دستگاه پژو206 صفركيلومتر رسانده است

خيز بسازبفروش ها در بازار مسكن
آمارها از افزايش چشمگير معامالت زمين و ملك كلنگي و هجوم بساز 

ديــروز همزمان بــا ثبت بفروش ها براي ساخت مسکن حکايت دارد
ركوردهاي تاريخي در بازار بورس 

ارز و عبور قيمــت هر دالر 
آمريکا از مرز 28هزار تومان، شاخص كل 
بورس تهران بار ديگر به مدار رشد بازگشت 
و با 1.9درصد افزايــش درمحدوده يك 
ميليون و 600هزار واحد مورد حمايت قرار 
گرفت. ديروز در بازار تهران قيمت هر دالر 
آمريکا بــه 28هزارو100تومان و قيمت 
درهم امارات به 7700تومان رسيد، اما به 
 نظر مي رســد رشــد قيمت دالر، تأكيد 
رئيس جمهوري بر تداوم عرضه فوالد در 
بــورس كاال، طرح مجلس بــراي عرضه 
خودرو دربورس كاال و اعمال محدوديت 
براي معامالت الگوريتمي، عوامل مؤثري 
براي بازگشت شــاخص به مدار رشد در 

مبادالت ديروز بودند.
به گزارش همشهري، شاخص كل بورس 
تهران كه از ابتداي هفتــه، تاكنون مدام 
نزول كرده بــود، ديــروز درآخرين روز 
معامالت هفته، باالخره با رشد مواجه شد 
و با 30هزار واحد افزايش معادل 1.9درصد 
صعود كرد. اين رشد با افزايش قيمت دالرتا 
مرز 28هزار تومان همزمان بود كه باالترين 
قيمت هر دالرآمريکا در اقتصاد ايران تا به 
امروز است. در واقع قيمت هر دالر آمريکا 
و دركنار آن ساير ارزها، ظرف 2روز گذشته 
قيمت هايي را براي نخستين بار ثبت كردند 
كه باالترين سقف هاي تاريخي در اقتصاد 
ايران است و مطابق قوانين اقتصاد مي توانند 
همه بازار ها را متاثر كنند. به طوركلي بازار 
ســهام نيز دركنار بازار كاال و خدمات به 
 طور مســتقيم از افزايش قيمت ارز تأثير 
مي پذيرد و رشــد آن به رشد شاخص ها 
منجر مي شود. با اين حال اين همه ماجرا 
نيست و رشد بازار سهام در مبادالت ديروز 

متاثر از عوامل ديگري نيز بود.

داليل بازگشت رونق به بازار سهام
پيش از اين انتشــار شايعاتي درخصوص 
خروج محصوالت فوالدي از بورس كاال، به 
نزول ارزش سهام شركت هاي توليد كننده 
فوالد در بورس و افت شاخص بورس منجر 
شده بود. حاال اما همزمان با رد اين شايعات 
و دستور رئيس جمهوري براي تداوم عرضه 
فوالد در بورس كاال، شاخص بورس دوباره 

به مدار صعود بازگشته است.
ســتاد هماهنگي اقتصــادي دولت كه 
روز سه شنبه با رياســت حسن روحاني 
برگزار شــد، مقرر كرد همه محصوالت 
توليدكننــدگان در بــورس كاال عرضه و 
فوالد مورد نياز كارخانه هاي بزرگ نظير 
خودروسازان به قيمت بورس كاال تامين 
شود. در عين حال وزارت صنعت موظف 
شد تا با هماهنگي ساير دستگاه هاي مرتبط 
در دولت زنجيره توليــد، توزيع و قيمت 
فوالد را مديريت كند. برآورد مي شود اين 

مصوبه به محركي براي تداوم روند صعودي 
شاخص بورس تبديل شود.

عامل ديگري كه در مبادالت ديروز نقش 
زيادي در رشد بازار سهام داشت طرحي 
است كه قرار است در مجلس براي انجام 
معامالت خودرو در بــورس كاال تصويب 
شــود. اين طرح درصــورت تصويب در 
مجلس ممکن اســت درآمد شركت هاي 
خودروساز را افزايش دهد و طبيعتا رشد 
يا كاهش سهام آنها مي تواند شاخص هاي 

بورس را به تحرك وادارد.
براساس طرح 20ماده اي ساماندهي بازار 
خودرو كه در مجلس تدوين و براي طرح در 
صحن علني ارائه شده، شفاف سازي توليد و 
فروش خودرو از طريق عرضه در بورس كاال 
دنبال مي شود، به اين معنا كه درصورت 
نهايي شــدن اين طرح، اين امکان فراهم 
مي شود كه قيمت خودرو از طريق مکانيزم 
بورس كاال به صورت رقابتي تعيين شود و 
فاصله قيمت خودرو از كارخانه تا حاشيه 
بازار از بين برود. اين موضوع ازجمله عوامل 

رشد بازار سهام در مبادالت ديروز بود.
ديروز در عين حال به دنبال طرح مباحثي 
در مــورد اثــر معامــالت الگوريتمي در 
ايجاد صف هاي فروش، ســازمان بورس 
به كارگزاران دســتور داد تا اطالع ثانوي 

اين نوع معامالت در بازار ســهام به حالت 
تعليق در بيايد. به زعم برخي فعاالن بازار 
سهام معامالت الگوريتمي ظرف روز هاي 
گذشته نقش زيادي در تشکيل صف هاي 
فروش و نزول شاخص هاي بورس داشته اند 
و تعليق اين معامالت مي تواند به كاهش 
ميزان عرضه و رشــد شاخص هاي بورس 

كمك كند.

شرط هاي تداوم رشد
با وجود رشــد 1.9درصدي بازار سهام در 
مبادالت ديروز اكنون اين پرسش مطرح 
است كه آيا اين روند صعودي تداوم خواهد 
يافت يا خير؟ بررسي هاي تکنيکي نشان 
مي دهد كه محدوده يك  ميليون و600هزار 
واحد به يك منطقه حمايت براي شاخص 
بورس تبديل شده و هر زمان كه شاخص 
به اين محدوده مي رســد با رشد مواجه 
مي شــود. از اين منظر فعاالن بازار انتظار 
دارند روند رو به رشد بازار سهام به ويژه با 
حمايت هاي تازه دولت و مجلس در بخش 
صنعت فوالد و خــودرو تداوم يابد، ضمن 
اينکه آمارها نشــان مي دهد برخالف روز 
سه شنبه كه ســهامداران حقيقي بيش 
از 2300ميليارد تومــان نقدينگي از بازار 

سهام خارج كرده بودند، ديروز 506ميليارد 
تومان نقدينگي تازه سهامداران حقيقي 
به بازار تزريق شده كه اين خود مي تواند 
نشانه اي از بازگشت روند رو به رشد به بازار 

سهام باشد.

اصالح بيشتر؟
با ايــن حال بــه زعم اغلــب تحليلگران 
پيش بيني آينــده بازار با دشــواري هاي 
زيادي همراه شده اســت. حتي به گفته 
برخي كارشناسان بازار، ســهام هنوز به 
اصالح بيشــتري نياز دارد. چنان كه علي 
ســعدوندي، كارشــناس اقتصــادي در 
اينستاگرامش نوشــت: اگر وضعيت تورم 
به همين صورت باقي بمانــد و از آنجا كه 
تــورم بازارهاي رقيب همچون مســکن 
بي سابقه بوده احتمال مي رود، افراد سرمايه 
را از بورس خارج و وارد مســکن كنند. به 
نوشته او انتظار مي رود، روند شاخص در 
كوتاه مدت نزولي و در ميان مدت صعودي 
باشــد. با اين حال ميثم رادپــور از ديگر 
كارشناسان اقتصادي بر اين باور است كه 
نمي توان فعال در انتظار بازگشت بازار سهام 
به روند صعودي بود. او در اين باره به بورس 
نيوز گفت: مشــکل اصلي، فاصله قيمت 
سهام شركت ها از قيمت ذاتي است و اگر 
قرار باشــد دوباره قيمت سهام شركت ها 
افزايش يابد، همان مشکالت تکرار خواهد 
شد. به نظر مي رسد دوران رونق بورس فعال 
به پايان رسيده و حتي افزايش نرخ ارز هم 
اثر مثبتي بر بازار سرمايه نخواهد داشت. 
رادپور تأكيد كرد: با درنظرگرفتن شرايط 
اقتصادي و وضعيت بازارهاي موازي، نسبت 
قيمت به درآمد )P/E( بازار سرمايه ايران 
نبايد بيش از 10مرتبه باشد. به گفته او، در 
كوتاه مدت انتظار مي رود سهام شركت ها 
به مرز ارزندگي نزديك شوند؛ البته ممکن 
اســت با تغيير نرخ ارز يا ســاير متغيرها، 

شرايط بازار سرمايه هم تغيير كند.

بازگشت بورس به مدار رشد در روز تاريخي دالر
همزمان با صعود دوباره بورس، دالر سقف هاي تاريخي جديدي را لمس كرد

 آيا ابرتورم در راه است و اقتصاد ايران به سمت 
ونزوئاليي شــدن پيش مي رود؟ اين سؤال تورم

ذهن بسياري از شهروندان را درگير كرده و 
همه در جست وجوي پاسخي روشن هستند و مي خواهند 
بدانند آينده بازارها و نبض قيمت ها چه سمت و سويي را 
تجربه مي كند و آيا وعده بانك مركزي براي رساندن نرخ 
تورم به محــدوده 22درصد محقق خواهد شــد يا اينکه 
خانوارها نرخ تورمي باالتر از هدف تعيين شــده را شاهد 
خواهند بود؟  نبض نوسان قيمت ها تند مي زند و هرچند 
مركز آمار ايران نرخ تورم پايان تابستان را 26درصد برآورد 
كرده، اما احساس مردم از فشارهاي تورمي بيش از سنجش 
مركز آمار است و نگراني از روند فزاينده قيمت ها و رسيدن 
نرخ تورم به نقطه جوش در پاييز امســال با درنظرگرفتن 
برخي مولفه ها قوت گرفته؛ تا جايي كه برآورد مي شود روند 
نرخ دالر همچنان فزاينده باشد و سکه هم روند صعودي را 
در پيش گيرد. در اقتصاد به شدت دالريزه شده ايران كه 
قيمت ها با نبض نوسان ارزي تغيير مي كند، اين خطر وجود 
دارد كه نرخ تورم در فصل پاييز روندي تندتر از تابستان را 
تجربه كنــد كه در اين صورت نشــانه هايي از شکســت 
احتمالي سياســت نرخ تورم هدفگذاري شــده با درنظر 
گرفتن انتظــارات تورمي باالتر مشــاهده خواهد شــد. 
بررسي ها نشان مي دهد هرچند اقتصاد ايران تا رسيدن به 
فاز ابرتورم 3رقمي هنوز فاصله دارد، اما تشــديد كسري 
بودجه دولت باعث شــده تا اضطراب ناشــي از موج هاي 
تورمي در پاييز امســال به شــکل گيري روند جديدي از 
انتظارات تورمي دامن بزند و انفعال نهاد سياســتگذار و 
دولت خطري جدي است كه ممکن است شيب قيمت ها 

را تندتر و عدم تعادل بازارها را سريع تر كند.

كابوس نقدينگي و فنر ارزي
حساســيت باالي قيمت كاالها به ويژه كاالهاي بادوام و 
اثرپذيري قيمت كاالهاي خوراكي و آشاميدني، در نتيجه 

روند رو به افزايش قيمت ارز و ريزش هرچه بيشتر ارزش 
ريال، هشداري جدي است؛ به ويژه اينکه اگر بانك مركزي 
در مديريت بازار ارز موفقيت چشــمگيري را تجربه نکند 
و قيمت هر دالر آمريکا از مــرز 30هزار تومان فراتر برود، 
كنترل نرخ تورم از كانال مديريت وعده  داده شده نقدينگي 

سخت و پيچيده و البته پرهزينه خواهد بود.
عبور حجم نقدينگي از مرز 2500هــزار ميليارد تومان، 
براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، در خرداد امسال 
و چشــم انداز افزايش آن به محدوده 3000هزار ميليارد 
تومان در پايان سال و رها شدن فنر ارزي تنها نشانه هايي 
است كه مي تواند اقتصاد ايران را تا پايان امسال با نرخ تورم 
30درصدي مواجه كند و اين احتمال وجود دارد كه حتي 
با شدت انتظارات تورمي و ناتواني در مديريت نقدينگي، 
نرخ تــورم ماهانه در فصل پاييز رونــدي صعودي به خود 
بگيرد كــه در اين صورت احتمال بازگشــت نرخ تورم به 
مرزهاي باالي 30درصد افزايش مي يابد، اما تخمين هاي 
كارشناسي حاكي است درنهايت در فصل زمستان اندكي از 
التهابات تورمي كاسته خواهد شد و ميانگين قيمت كاالها 
و خدمات مصرفي دوباره به سطح 30درصد كاهش خواهد 
يافت. نگاهي به نرخ تورم ماهانه در تابستان سال97 نشان 
مي دهد ميانگين اين شــاخص در تابستان 2سال پيش 
5درصد بود و در تابستان امسال 4.5درصد. تکرار احتمالي 
اين روند، زمينه را براي خيز دوباره تورم به ســطح نقطه 
جوش تقويت مي كند؛ زيرا اين روند تورم ماهانه در فاصله 
تير97 از 4.4درصد تا مهر97 به 7.1درصد باعث شد تا آثار 

خطرناك آن با فاصله چندماه در اقتصاد ايران نمايان شود 
و نرخ تورم ساالنه در شهريور98 به 42.7درصد و نرخ تورم 
نقطه به نقطه در ارديبهشت98 به باالي 52.1درصد برسد.

نبض تورم تندتر مي شود؟
همشهري پيش از اين نسبت به تکرار تابستان داغ تورمي 
سال97 هشدار داده بود و حاال به نظر مي رسد مردم نگران 
از معيشــت و كاهش ارزش دارايي هاي ريالي شــان در 
جست وجوي پناهگاهي جديد هستند؛ زيرا اين احتمال 
وجود دارد كه حتي اگر بانك مركزي و دولت موفق شوند 
كه نرخ تورم را به 22درصد با 2درصد نوسان تا پايان سال 
برسانند كه البته بسيار بعيد خواهد بود، اين گزاره مطرح 
است كه موج تازه اي از تورم از فصل بهار سال آينده شکل 
خواهد گرفت و بازارها را متالطم خواهد ساخت. برآوردها 
نشان مي دهد اگر نرخ تورم ماهانه در پاييز امسال دوباره 
به نقطه جوش برسد، با فاصله چندماه نرخ تورم نقطه به 
نقطه و ســاالنه هم روندي صعودي را در پيش مي گيرد 
كه در اين صورت افت بيشــتر ارزش ريال، افزايش شدت 
موج انتظارات تورمي و ثبت باالترين ركورد نرخ تورم در 
تاريخ اقتصاد ايران طي يك ســال آينده محتمل خواهد 
بود؛ به ويژه كه سطح اعتماد عمومي به توصيه ها و خط و 
نشان هاي سياستگذار كاهش محسوسي داشته است و در 
اين صورت پرايد 100ميليون توماني ديگر دست نيافتي 
خواهد بود و قيمت هاي جديدي در بازارها ازجمله بازار ارز، 

سکه، مسکن و خودرو مشاهده خواهد شد.

همشهري آينده بازارها و نبض قيمت ها را بررسي مي كند

 نقطه جوش تورم
 در پاييز

براســاس طرح 20ماده اي 
ســاماندهي بازار خودرو كه 
در مجلس تدوين و براي طرح 
در صحن علني ارائه شــده، 
شفاف سازي توليد و فروش 
خودرو از طريــق عرضه در 

بورس كاال دنبال مي شود

بررســي هاي تکنيکي نشان 
مي دهــد كه محــدوده يك 
 ميليون و600هــزار واحد به 
يك منطقه حمايــت براي 
شاخص بورس تبديل شده 
و هر زمان كه شاخص به اين 
محدوده مي رســد با رشــد 

مواجه مي شود
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پاي صحبت هاي مادر شهيدان داوود، رسول 
و عليرضا خالقي پورو همسر جانباز دفاع مقدس

فرشته عنبري، امدادگر جانبازي كه با يك دست به 
جبهه رفت تا مجروحان را درمان كند 

زناني كه در سال هاي دفاع مقدس در پشت جبهه ها 
نقش پشتيبان داشتند، در روزگار كرونا هم قدم به 
ميدان گذاشته اند

معصومه رامهرمزي، نويسنده كتاب »يكشنبه آخر، از 
دلشوره هاي چهارده سالگي زمان جنگ مي گويد

ايثار زنان ايراني 
فراموش نمي شود

سنگربانان هميشگي 
خاكريزهاي دور از 
جبهه

عاشقانه هاي 
اسماعيل

06

09

07

10

11

12

جبهه دستم را 
گرفت اما شجاعت 

به من داد

 گفت وگو با نخستين زن اسير ايراني كه 2 سال 
با مجروحيت بسيار در زندان عراقي ها بود

بعثي ها 
به من مي گفتند
پاسدار خميني

 مريم كاظم زاده، عكاس و خبرنگار زن دفاع مقدس و همسر
شهيد اصغر وصالي از رسالتش در ثبت واقعيت هاي جنگ مي گويد

جنگ در ذهنم 
ثبت شده  است

پاي  صحبت هاي  همسران شهداي  شناخته  شده دفاع مقدس 
نيمه پنهان جنگكه حاال كشورمان به  اعتبار صبر آنها  ايستاده است

مادر
سه شهيد

نويسنده
جنگ

جنگپشتيباني

عكاس 
جنگ

اسير 
جنگ

جانباز 
جنگ
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پايصحبتهايمادرشهيدانداوود،رسولوعليرضاخالقيپور
وهمسرجانبازدفاعمقدس

ايثارزنانايراني
فراموشنميشود

»زماني كه 3 فرزندم شهيد شدند، دشمن فكر كرده بود كه به ما ضربه زده 
است و اين خانواده ديگر منزوي مي شود. بسيجي هاي محله به من خبر دادند 
كه شايعه شده خانواده خالقي پور با اين داغ جوان ها ضربه روحي خورده اند 
و خانه نشين شده اند. غيرتم اجازه نداد كه اين سخنان را تحمل كنم. زماني كه پيكر فرزندانم را در 
خانه آوردند به حرمت خانواده هاي شهدا حتي نگاهي به پيكر جگرگوشه هايم نكردم. رو به سوي 
جماران ايستادم و خطاب به امام خميني)ره( گفتم:  اماما سرت سالمت، 2 تا از اين بچه هاي ناقابلم به 
نخستين پسرم پيوستند، ولي هنوز كار ما تمام نشده است، هنوز پدرشان هست، حتي اگر پدرشان 
هم شهيد شود، من اميرحسين دو ساله ام را براي آزادي قدس پرورش خواهم داد. اگر او هم نباشد، 
خودم كمر همت را مي بندم و چادر به ســر، در همه جهات و جبهه ها براي پايداري و ايستادگي 
كشورمان مي جنگم«. اينها بخش هاي صحبت هاي حاجيه خانم فروغ منهي، اسوه ايثار و فداكاري 
است. كسي كه 3 فرزندش را تقديم وطن كرده و سال ها پرستار همسر جانبازش بوده. به مناسبت 

هفته دفاع مقدس سراغ او رفته ايم و پاي صحبت هاي شيرين اين بانوي نمونه نشسته ايم.
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   سريال كيميا
ســريال كيميــا را جواد افشــار 
كارگردانــي كــرده و مســعود 
بهبهاني نيا به همراه زهرا پارسافر 
آن را نوشته اند. سريال 110قسمت 
داشــته و از اين حيــث جزو ۲-۳ 
سريال اول در فهرست طوالني ترين 
مجموعه هــاي تلويزيونــي ايران 
اســت. ســريال در لوكيشن هايي 
چون تهران و آبادان و خرمشهر و 
گرجســتان و... فيلمبرداري شده 
اســت؛ در واقع شــخصيت اصلي 
ســريال، دختري به نام كيمياست 
كه در ســه فصل، زندگي او روايت 
مي شــود؛ روزگار قبل از انقالب و 
روزگار انقالب و جنــگ و روزگار 
بعد از آن. اما بيشتر بخش هاي اين 
سريال در همان روزگار جنگ اتفاق 
مي افتد و به واقع اگــر فصل ميانه 
اين مجموعه را حذف كنيد، ديگر 
زمان پايانــي آن را هم نمي توانيد 
دنبال كنيد. بازيگراني چون مهراوه 
شريفي نيا، پوريا پورسرخ، مهدي 
پاكــدل، آزيتا حاجيان، حســن 
پورشــيرازي، رضا كيانيان و... نيز 
در آن ايفاي نقش كرده اند. با اينكه 
نقدهايي به اين ســريال هم وارد 
بود، ولي بايــد آن را بازتاب وقايع 
تاريخ معاصــر و مخصوصاً جنگ 
تحميلي، در زندگي و نگرش يك 
زن ايراني دانست؛ زني به نام كيميا 
پارسا. او در ميانه اتفاقات هولناك 
زندگي خود كه بازتابــي از وقايع 
اجتماعي زمانه او نيز هست، سعي 
مي كند خودش را به عنوان يك زن 
قوي جا بيندازد؛ هرچند فيلمنامه 
سريال نتواند اين وضعيت را خوب 

پشتيباني كند.

   شيدا
وقتي كه درباره زنان و دفاع مقدس 
صحبت مي كنيم، طبيعي اســت 
كه پاي ماجراهاي عاشقانه هم به 
ميان بيايد. درست مثل اتفاقي كه 
در فيلم »شــيدا« افتاده است. در 
واقع در شــيدا، دو نقش اصلي به 
نام هاي فرهاد با ايفاي نقش پارسا 
پيروزفر و شيدا با نقش آفريني ليال 
حاتمي را پيــش رو داريم. فرهاد 
كه فرزند يك خانواده مرفه است، 
برخالف رضايت خانواده به جبهه 
رفته اســت. پدر او سعي مي كند 
حاال كه پســرش به جنگ رفته، 
دســت كم در يك پادگان دور از 
خاكريزهاي خط مقدم او را مستقر 
كند. اما فرهاد بعد از دوره آموزشي 
به صورت ناگهاني به جبهه و خط 
مقدم مي رود. همين جاســت كه 
بينايــي اش را به طــور موقــت از 
دســت مي دهد. در بيمارســتان، 
شــيدا فاطمي، در نقش پرستار، 
براي او قرآن مي خواند تا آرام اش 
كند. همين صــدا و همين قرائت 
قرآن اســت كه باعث مي شود تا 
رابطه اي عاطفي و معنوي بين اين 
دو شــكل بگيرد. فرهاد به شدت 
راغب است كه صاحب اين صوت 
و آرامش را ببينــد. ليال حاتمي به 
قدري در اين نقش خوب ظاهر شد 
كه حتي در هفدهمين جشــنواره 
فيلم فجر، نامــزد دريافت جايزه 
بهترين نقش اول زن هم شد. فيلم 
 شيدا را كمال تبريزي كارگرداني 

كرده است.

نام من كيمياست

صداي آرامش

الناز عباسيان

 در روياهاي هر روز و شب مادر در گوشــه و كنار اين خانه صداي خنده هاي پسران و پدرشان پيچيده 
است. مادر اين خانه قديمي و كوچك را با همين خاطراتش دوست دارد و مي گويد: »اين خانه را دوست 
دارم. در همين محله نازي آباد بود كه بچه ها به دنيا آمدند، قد كشيدند، براي خودشان مردي شدند، راهي 
جبهه شدند و به شهادت رسيدند. دلم نمي آيد از اين خانه و محله دور شوم. جاي قدم پسران و حاج آقا 
را در جاي جاي خانه احساس مي كنم. اميرحسين به من مي گويد مادر بعد از شما مي خواهم اينجا را به 
موزه شهدا تبديل كنم«. مادر شهيدان خالقی پور پاي ثابت مراسم هاي گلريزان و جمع خيران است و 
به  عنوان بانوي نيكوكار از او ياد مي شود. اما خودش تمايلي به بازگو كردن اين موضوع ندارد و به اصرار 
ما خيلي كوتاه به اين موضوع مي پردازد و مي گويد: »كار خاصــي نمي كنم. در حد وظيفه به همنوعان 
نيازمندم كمك مي كنم، اين يك وظيفه شرعي است. قبل از شهادت بچه ها هم از كمك كردن به ديگران 
لذت مي بردم و حاال با اعتبار اين شهدا بهتر و بيشــتر كمك مي كنم. براي كمك رساني هم چشم بسته 
اقدام نمي كنم و سعي مي كنم با كمك مؤسسه هاي خيريه معتبر اقدام كنم. هم اكنون هم تالش مي كنم 

خيران را در محله هاي مختلف شناسايي و به طرف مراكز خيريه هدايت كنم«.

خاطراتمادرانهازپسرهاييكهپركشيدند

پدرباتنيزخميوپردردرفت

زناندلگرميرزمندههابودند

ايثارزناندرپشتسنگرهابينظيربود

فصلكوچپسرهايخانه

شهادتدرآغوشهم

عيديآنسال
ازفعاليتدرخيريههاتاموزهشدنخانه

مادر براي اعزام فرزندانش آنها را همراهي و با دعاي خير بدرقه مي كرد، اما يك خاطره از 
اعزام عليرضا پسر سومش دارد كه هنوز هم آن را فراموش نكرده  است. خودش مي گويد 

گرچه بارها اين خاطره را تعريف كرده ام اما دوست دارم دوباره يادي از خبرنگار اين 
برنامه كنم؛ »زمان اعزام عليرضا آخرين پســرم به محل اعزام رفتم. خبرنگاري 

سراغم آمد و از من پرسيد شما همسرتان در جبهه است؟ گفتم: بله. دوباره سؤال 
كرد: پسر بزرگتان شهيد شده و دومين پسرتان در جبهه است؟ پاسخ دادم: بله. 
سؤال كرد، االن براي چه به اينجا آمده ايد؟ گفتم آمده ام سومين پسرم را راهي 
كنم. سؤال كرد، باز هم پسر داريد؟ پسر كوچكم كه در آن زمان 2 سال داشت را 

نشانش دادم و گفتم يك دختر هم دارم. پرسيد، االن ناراحت نيستيد؟ گفتم خيلي 
ناراحتم، گفت: اگر ناراحت هستيد، پس چرا رضايت داديد كه پسر سوم تان هم به جبهه 

برود؟ گفتم از اين ناراحتم كه چرا پسر كم دارم تادر اين راه فدا مي كردم. خبرنگار بدون 
اينكه پاسخي بدهد، اشك در چشــمانش جمع شد و حرفي نزد، گفت: مادر حرفتان را 
 دوباره تكرار كنيد، دوباره گفتم. بعدها فهميدم آن خبرنگار، شهيد گرانقدر آويني بود. 

يادش گرامي باد«.

پاسخبهسؤالشهيدآويني

سيزده ساله بود كه عروس خانواده خالقي پور شد و از زنجان به تهران آمد. در همان سن و سال كم مادر شد. اما چه 
مادري. خودش از آن روزهاي كودكي فرزندانش مي گويد: »قبل از تولد پسر اولم داوود، خداوند ۲ پسر به ما داد، يكي 
بهنام و يكي ديگر هم هنوز اسمي نداشت كه هر دو به  خاطر بيماري حصبه فوت كردند. براي همين وقتي داوود 
به دنيا آمد، براي همه به ويژه خانواده همسرم عزيز و دوست داشتني بود. ۲ سال بعد، خداوند رسول را و ۴ سال بعد 
عليرضا را به ما داد. دخترم زهرا فرزند بعدي ام بود. بعد از شهادت داوود، سال 1۳6۵ خداوند پسر ديگري به ما داد 
تا پسري از خانواده خالقي پور )اميرحسين( براي ما بماند. ۳۴ سال داشتم كه پسر اولم به شهادت رسيد و ۳۸ سالم 
بود كه ۲ پسر ديگرم به شهادت رسيدند«. مادر از خاطرات كودكي هاي پسرانش برايمان مي گويد: »از بچگي رسول 
و عليرضا همقد و هم هيكل بودند. هميشه يك جور و يك اندازه براي آنها لباس مي خريدم. پليورهاي آنها را خودم 
مي بافتم. كامواهاي خوش رنگ از بازار دوم مي خريدم و يك ماه مانده به عيد براي آنها پليور مي بافتم. هميشه به 
سليقه خودم برايشان لباس مي خريدم و بچه ها هم كلي ذوق مي كردند. آن زمان بچه ها به سليقه بزرگ ترها احترام 
مي گذاشتند و از سر ذوق و شوق، كلي هم تشكر مي كردند. يادم هست هر كدام از پسرها، لباس هاي خودشان را مرتب 
و جمع مي كردند. جوراب و دستمال كوچك هم روي آن مي گذاشتند و در اتاق كوچك خانه مي گذاشتند. يادش به 

خير، گاهي هم به شوخي پز مي دادند و مي گفتند لباس من از تو بهتر و قشنگ تره!«.

مرحوم حاج محمود پدر شهيدان خالقی پور روز عيد فطر 
سال ۹۵ دعوت حق را لبيك گفت و بعد از سال ها تحمل 
بيماري به فرزندان شهيدش ملحق شد. گرچه اين روزها 
جاي حاج محمود، پدر شهيدان خالي است اما صحبت از 
مناعت طبع و بزرگ منشي او زبانزد همه است. حاال حاج 
خانم مانده است و ۴ قاب عكس مردان خانه اش كه همگي 
رفته اند. اما دلش خوش است و زير لب شكر مي كند كه 
اميرحسين پسر كوچكش، همراه خانواده اش كنار اوست 
و دختر و دامادش هم هواي او را دارند. خودش مي گويد: 
»تا زماني كه خدا باشد، تنها نيستم، من در اين ۳۵ سال 
با خاطرات آنها زنده هســتم و نفس مي كشم و احساس 

مي كنم آنها هم كنار من نفس مي كشند. بعد از شهادت 
فرزندانم به ديدار امام رفتم كه برايم يك دنيا بود، پس از 
آن نيز به ديدار مقام معظم رهبري رفتم كه يك دنيا برايم 
ارزش داشت«. گفتن اين خاطرات گرچه شيرين است 
اما لحظه  اي مادر را به فكر فرو مي برد. حاجيه خانم فقط 
ســرش را تكان مي دهد و هيچ نمي گويد. حرف نزدن او 
يعني يك دنيا حرف! يك دريا اشك پنهان و يك آسمان 
بغض در گلو مانده! مگر مي شود ۳ پسر دسته گلت را در 
اوج جواني از دســت بدهي و حرفی براي گفتن نداشته 
باشي! مگر مي شــود جاي خالي آنها را در خانه احساس 

نكند. كلمات هم براي نوشتن از صبر اين بانو، عاجزند.

از هم صحبت شدن با اين مادر شهيدان سير نمي شويم. چنان 
با ذوق و البته درايت صحبت مي كند كه دوست داريم ساعت ها 
پاي صحبت هايش بنشينيم. بازگو كردن خاطرات زنان در پشت 
جبهه او را به ياد دوست قديمي  اش مي اندازد و مي گويد: »خدا 
رحمت كند آن سال ها دوستي داشتم كه از ناحيه دوچشم نابينا 
بود اما مثل يك انسان سالم و عادي براي پيروزي رزمندگان از 
نظر مالي، جاني، فكري و گفتار تالش كرد. اين خانم كه سن و 
سالي هم از او گذشــته بود هر روز صبح زود با من و بچه هاي 
كوچكم همراه مي شد و به پايگاهي كه براي رزمنده ها لباس 
و خوراكي آماده مي كردند مي آمد. وقتي اوركت هاي خونين 
شــهدا و رزمنده ها را از جبهه مي آوردند آنها را مي شستيم و 
اگر پارگي داشت رفو كرده يا مي دوختيم. بعد اتو مي كرديم 
و دوباره براي ارســال به منطقه جنگــي آماده مي كرديم. 
اين خانــم نابينا كارش اين بود كــه دكمه هاي اوركت ها 
و شلوارها را بدوزد. ما ســوزن هايش را نخ مي كرديم و او 
دكمه ها را با چشم بسته به خوبي مي دوخت. بعدها به او 
ياد داده بوديم كاله، شال گردن و پليور براي رزمنده ها 
مي بافت. او همــه اين لباس ها را با هزينه شــخصي 
مي بافت و پول كامواها را هم خودش مي پرداخت. 
به قدري بــراي رزمنده ها لباس بافتــه بود كه 
براي او از كردستان تقديرنامه فرستادند و از او 
قدرداني كردند. وقتي با چشمان بسته حبوبات 
پاك مي كرد، چنان تميز بود كه از ديدن آنها 
كيف مي كرديم. چون دانه به دانه لوبيا را با 
انگشتانش جدا مي كرد آنها از تميزي 
برق مي زدند. اينها تنها نمونه اي ايثار 

و ايثارگري بانوان ايراني است.«

وقتي صحبت از نقش زنان در سال هاي جنگ و دفاع مقدس به ميان مي آيد، مادر شهيدان حرف هاي زيادي براي 
گفتن دارد و به خاطرات دهه 60 و آن روزها گريز مي زنــد؛ »در دوران دفاع مقدس هر كس در حد توان خودش 
نقشي ايفا كرده است. بانوان هم چه آنها كه همسران و مادران شهدا بودند چه غيرآنها، در اين خط و ميدان تالش 
و ايثارگري كردند. يكي از پول خود، يكي از تفكراتش، يكي از وجودش، يكي از گفتارش و هر كســي به طريقي 
در اين مسير قدم برداشته است. همانگونه كه فرزندان و همسران آنها در جبهه ها ايثارگري كردند، زنان هم در 
پشت جبهه ها دوشادوش هم ايثارگري كردند. من هميشه به حال بانواني كه از جان و دل پشت جبهه ها زحمت 
مي كشيدند غبطه مي خوردم و دوست داشتم در حد توان مثل آنها باشم. آن روزها خانم ها نه تنها در كارهاي خانه، 
همسرداري و فرزندداري كم نمي گذاشتند، همه  چيزشان به راه بود؛ عزاداري ها، خنده و خوشي ها، كمك كردن ها 
و خانه داري ها. چون برنامه و انگيزه داشتند و با كمك خداوند در پشت جبهه ها هم به خوبي نقش شان را ايفا كردند. 
تاريخ هرگز اين ايثار زنان در پشت سنگرها را فراموش نخواهد كرد. گرچه اين روزها امنيت و وفور نعمت داريم اما 
من معتقدم همين مادران امروزي با كوچك ترين تهديدهاي دشمن باز همان نقش بانوان ديروزي را ايفا مي كنند 

چون در دامان آن مادران ايثارگر بزرگ شده اند.«

روزهاي شــاد و خوشــي هاي برادرهاي خالقی پور 
خيلي طول نكشــيد. دشــمن به خاك وطن حمله 
كرد و جنگ تحميلي آغاز شد. پســرهاي با غيرت 
خانه، خونشان به جوش آمد و يك به يك راهي خط 
مقدم شــدند. مادر از روزهاي اعزام آنها با جزئيات 
صحبت مي كنــد و مي گويد: »جنــگ تحميلي كه 
شروع شــد، حضرت امام )ره( دستور تشكيل بسيج 
را صادر كردنــد. همان روزهــاي اول جنگ بود كه 
داوود به خانه آمد و گفت مي خواهم عضو بسيج شوم. 

1۳سال بيشــتر نداشت اما جنگ 
بزرگ و كوچك نمي شناخت. بعد 
هم از پدرش خواست كه با هم براي 
ثبت نام بروند. حاجي هم بالفاصله 
با او همراه شــد. آن روز نخستين 
بسيجي هاي محله نازي آباد از خانه 
ما بودند و خدا را شكر كه هنوز هم 
فرزند و دامادم بســيجي هستند«. 
از اين روست كه بچه هاي محل او 
را به  عنوان مادر تمام بسيجي هاي 
مسجد امام حسن)ع( محله نازي آباد 
مي شناسند. حاجيه خانم از اعزام 

همســرش به جبهه مي گويد: »همسرم سال1۳60 
نخستين بار از طريق هالل احمر به جبهه اعزام شد. 
بعد از حاجي، تابستان ســال1۳61 داوود از طريق 
مدرسه به نخستين ســفر جهادي رفت، آن هم به 
منطقه كردستان. خودم او را راهي كردم. بعد از آن، 
ديگر رفت وآمدهايش به جبهه قطع نشد. در عمليات 
والفجر مقدماتي و چند عمليات ديگر هم شــركت 
كرد تا سال 1۳6۲. آن ســال، حاج آقا از طرف ستاد 
مركزي بسيج عازم لبنان شد. روزهايي كه با اسارت 
حاج احمد متوسليان همراه شده 
بود. در همان ايام، آنجا بمب گذاري 
شــد كــه طــي آن 1۴ ايراني به 
شهادت رســيدند. حاج آقا حدود 
۵ ماه در لبنــان ماند و بعد مجروح 
به كشور برگشت«. داوود ابتدا در 
پادگان امام حسين)ع( بود و بعد به 
استخدام نهاد نخست وزيري درآمد. 
بعد از آن وارد وزارت اطالعات شد 
اما همچنان به جبهــه رفت وآمد 
داشت. اواخر ســال 1۳6۲ دوباره 

عازم جبهه شد.

»با شروع عمليات خيبر حاجي دوباره عازم جبهه شد، البته حاجي در كردستان 
بود و بچه ها در جنوب. رسول دومين پسرم همان سال 6۲ اعزام شد و تا سال 6۷ در 
منطقه بود. رسول كه اعزام شد، ۲ فرزند در خانه داشتم، عليرضا و زهرا. در اين زمان 
رسول مرتب در حال رفت وآمد به جبهه بود تا اينكه در سال 6۵ در عمليات كربالي 
۵ از ناحيه دست با ۲ تير مستقيم مجروح شد. جنگ ادامه داشت تا اينكه در سال 
66 عليرضا كه به سن نوجواني رسيده بود، گفت: مامان من هم مي خواهم به جبهه 
بروم، همه دوستانش قصد داشتند بروند، او نيز به من اصرار مي كرد كه برود، باالخره 
به هر عنواني بود راضي شــدم كه به جبهه برود. در همان سال 66 بود كه عليرضا 
در پاسگاه زيد شــلمچه از ناحيه دو پا و كليه ها شيميايي شد، از شدت شيميايي 
پاهايش تاول زده بود و سرفه مي كرد كه بعدها فهميدم زماني كه منطقه را شيميايي 
كرده اند، ماسكش را به دوستش داده بود. مدت زمان زيادي بين زمان مجروحيت 
و شهادت عليرضا طول نكشيد، سال 1۳6۷ بود كه عليرضا و رسول در سنين )1۹ و 
16( سالگي در منطقه شلمچه در آغوش يكديگر 
به شهادت رسيدند. رســول و عليرضا ۵ مرداد 
سال 6۷ شــب عيد قربان و همزمان با عمليات 
مرصاد در شلمچه در عمليات پاسگاه زيد شهيد 
شدند. هر دو كنار هم مي جنگيدند 
و در آغوش همديگر شهيد 
شدند. پيكرشان ۴0 روز 
در خاك عراق ماند 
و بعد به  دست ما 

رسيد«.

داوود ۲۲ اسفند سال 6۲ شهيد شد و خبر شهادتش را روز اول عيد در نبود پدر به 
مادرش دادند. سال تحويل شد و پيام امام خميني )ره( از تلويزيون پخش مي شد 
كه صداي زنگ خانه بلند شد. مادر از آن روزها مي گويد: »جلوی در رفتم و يكي از 
دوستان داوود را ديدم. تعارف كردم به خانه بيايد اما يكباره شروع كرد به گريه كردن. 
يك پالك از جيبش درآورد و گفت: حاج خانم، داوودت را آورده ام. بدون اينكه خودم 
را ببازم، از او پرسيدم پس زنجير پالك كجاست؟ گفت: پسرت شيميايي شده. زنجير 
پالك هم به گوشت گردنش چسبيده، نتوانستم براي شما بياورم. آن موقع ۳۴ سال 
بيشتر نداشتم و همسرم كنارم نبود. دوســت باايماني داشتم كه اتفاقاً در منزل ما 
مهمان بود. با اطمينان گفت: خدا را شكر كن و استوار باش. با شنيدن حرف او دلم 
قوت گرفت. سريع وضو گرفتم، سجاده را پهن كردم و ۲ ركعت نماز شكر خواندم. 
هيچ وقت حال و هواي آن نماز از يادم نمي رود. اگر ۲ ركعت نماز در عمرم قبول افتاده 
باشد، همان است. با خودم گفتم: خدايا اين بهترين عيدي ای است كه به من رسيد. 
برادر شوهرم نتوانست موضوع را به همسرم بگويد، برادر من هم همينطور. گوشي 
تلفن را از آنها گرفتم و به همسرم گفتم: خسته نباشي رزمنده، عيدت مبارك. سالم 
و احوالپرسي كرد و پرسيد: چه خبر؟ من هم بالفاصله گفتم: خداوند به ما يك امانت 
داده بود، حاال گرفته. حاجي گفت: واضح تر بگو چه اتفاقي افتاده. گفتم: داوود شهيد 
شده است. حاجي كمي مكث كرد و گفت: اناهلل و انااليه راجعون. بعد به من گفت: 
خانم مراقب رفتارت باش، ناراحتي نكني ها. خودت را بين مردم خوب نگه دار. مبادا 
كاري كني كه دشمن از ناراحتي تو شاد شود. من هم االن به حرم حضرت زينب)س( 
مي روم و دعا مي كنم تا خداوند به من و تو صبر بدهد. چندروز بعد هم يعني پنجم 
عيد يك خمپاره در كنار حاجي تركيد و تركش آن به گوشش خورد. همان روزها هم 

بود كه به خانه برگشت«.

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين گفت وگو 

را بشنويد

۱۳۴۴
سالياستكهشهيدداوودخالقيپورنخستين
شهيدخانوادهشهيدانخالقيپورمتولدو۲۳
اسفندسال۱۳۶۲درعملياتخيبرودرجزيره
مجنونبهدرجهرفيعشهادتنايلشد.

 ۱۳۴۶
يادآورتولدشهيدرسولخالقيپوراستكه
اوهمدرسن۲۱سالگيدرمنطقهپاسگاهزيد
درسال۱۳۶۷بهفيضشهادتنايلشد.

 ۱۳۵۰
سالياستكهشهيدعليرضاخالقيپورمتولد
شدودرسال۱۳۶۷درسن۱۷سالگيدر

عملياتمرصادبهشهادترسيد.

۱۳۹۵
۱۵تيرماه۱۳۹۵پدرشهيدانخالقیپورپس
ازتحملسالهابيماريوجراحتدرسن۸۹

سالگيبهفرزندانشهيدشپيوست.
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معصومه رامهرمزي، نويسنده كتاب »يكشنبه آخر، از دلشوره هاي 
چهارده سالگي زمان جنگ مي گويد

عاشقانه هاي 
اسماعيل

شــايد اگر جنگ تحميلي عليه ايران اتفاق نيفتاده بود، او يك نويسنده معمولي 
مي شد؛ با چند كتاب ادبي و بدون هيچ تجربه خاصي. اما جنگ عراق عليه ايران، 
خيلي ها را يكباره بزرگ كــرد؛ معصومه رامهرمزي هم يكــي از آنها بود؛دختر 
14ســاله اي كه در فضاي فرهنگي و ادبي خاص آبادان، مطالعه مي كرد و رؤياي نويســندگي در ســر 
مي پروراند. اما جنگ، او و خانواده اش را وارد دنيايي ديگر كرد؛ دنيايي كه در آن بزرگ شدند، پيش رفتند 
و عزيزاني را از دســت دادند. بعد از روزگاران دفاع مقدس بود كه وقتي خاطراتش را براي دانش آموزان 
تعريف مي كرد، جرقه نگارش نخستين كتاب او زده شــد؛ كتابي به نام »يكشنبه آخر«؛ كتابي كه يك 
خودنوشت از خاطرات و تجربه زيسته نويســنده بود. اين كتاب، جزو نخســتين خاطره نوشت هاي 
زنان در دفاع مقدس و از مهم ترين آنهاســت. او بعدهــا كتاب هايي ديگر مانند »اســماعيل«، »راز 
درخت كاج«، »امدادگر كجايي« و »من ميترا نيستم« را نيز نوشــت و تهيه كنندگی و برنامه سازي در 
 تلويزيون را هم تجربه كرد. پاي صحبت هاي او مي نشــينيم كه هنگام جنگ فقط 14سال داشت، ولي 

خرمشهر و جنوب را رها نكرد.

 پنجشنبه    
3  مهر  1399  
شماره 93  

  كتاب يكشنبه آخر شما كه نقل خاطرات 
شخصي تان از جنگ بود، خوب ديده شد. خيلي ها 
دوست ندارند خاطرات گذشته را مرور كنند. اما 
شما چطور به اين نتيجه رســيديد كه بايد اين 

خاطرات را بنويسيد و به ديگران منتقل كنيد؟
من از زمان كودكي خيلي كتابخوان بودم. عضو كانون پرورش 
فكري آبادان بودم. در روزگار دبستان، يكي از كارهاي ما در 
روزها بلند و پايان ناپذير و گرم تابستان هاي آبادان، مطالعه در 

كانون بود. همين باعث ايجاد رؤياي نويسندگي در من شد.
  به اين هم توجه داشــتيد كه آبادان محل 
حضور يا بالندگي بخشي از روشنفكران و اديبان 

ما بوده؟
بله. االن كه تعريــف مي كنم براي بعضي ها، ســخت باور 
مي كنند. جنوب خاســتگاه تفكرات ماركسيستي، توده اي 
و... بوده. حتي مربيان كانون ما را به كتاب هاي صمد بهرنگي 
ارجاع مي دادند و شــعرهاي فــروغ را بــراي حفظ كردن 

مي دادند. كاًل زمينه ادبي در اين شهر وجود داشت.
  زمان انقالب 12سال داشتيد؟

بله. انقالب كه شد وارد فاز مطالعات انقالبي و آرماني و آثار 
بزرگاني چون عالمه مطهري، شريعتي و... شدم. جنگ هم 
كه شد، به عنوان يك نوجوان 14ساله درگير امدادگري از 
مجروحين در بيمارستان شــدم. كار در بيمارستان خيلي 
سخت بود. شــيفت هاي 12ساعته داشــتيم؛ از 7صبح تا 
7بعدازظهر. يعني سرمان اين قدر شلوغ بود و شب ها به قدري 
خسته بودم كه فرصت مطالعه نداشتم. دفترچه هايي داشتم 
كه در آن، نكته هايي را كه برايم جالب بود مي نوشتم. گاهي 
كه خيلي وقت كم بود، كدنويسي مي كردم؛ يعني كليدواژه ها 
را مي نوشتم كه بعداً با مراجعه به آنها، بتوانم واقعه يا نكته يا 

ماجرايي را براي خودم به طور كامل يادآوري كنم.
  روز اولي كه درگير جنگ شديد، واكنش 

شما چه بود؟ شوكه شديد؟
پاسخ من به اين سؤال قطعاً با نگاه امروز همراه است. ولي آن 
روزها نه شناختي از جنگ داشتيم، نه تجربه اي در اين باره. 
حوادث زيادي در جنگ اتفاق مي افتاد و زمان 24 ساعت روز 
و شب، براي ما خيلي طوالني تر بود. در واقع من به عنوان يك 
نوجوان 14ساله استراتژي و برنامه معيني براي آينده نداشتم 
و مدام در زمان حال سير مي كردم. خرمشهر سقوط كرده 

بود و تالش همه ما اين بود كه نگذاريم آبادان سقوط كند.
  دوستاني هم در خرمشهر داشتيد كه از آنها 

اطالعات بگيريد؟
روزهاي مقاومت من به خرمشهر مي رفتم. در گروهي بودم 
كه از باشگاه فيروز شركت نفت در ظرف هاي يكبار مصرف 
غذا مي گرفتيم و براي مدافعين به خرمشهر مي برديم؛ هر روز 
در رفت وآمد بين آبادان و خرمشهر بوديم. برادرم اسماعيل 
را براي آخرين بار در خرمشهر ديدم؛ روز بيست و هفتم مهر 
موقع اذان ظهر در مقابل مسجد جامع. خيلي اتفاقي همديگر 
را ديديم. ناگهان خمپاره اي در نزديكي ما منفجر شد و تركش 
كوچكي به قلب اسماعيل خورد. او را به آبادان برگردانديم، 

   گيالنه
فيلمــي درخشــان از رخشــان 
بني اعتماد و محسن عبدالوهاب. 
نمي دانيــم ايــن اثر ســينمايي 
درخشــان را بايد اثري ضد جنگ 
بدانيم يا اثــري صلح محورانه. در 
اين فيلم، فاطمــه معتمدآريا يك 
ايفــاي نقش بي نقــص را در كنار 
بهرام رادان و باران كوثري تجربه 
كرده اســت؛ ايفاي نقشي كه او را 
نامزد جايــزه بهترين بازيگر زن از 
جشنواره فيلم فجر هم كرد. فيلم 
در واقع درباره تبعات منفي جنگ 
است. گيالنه، پســري دارد به نام 
اسماعيل كه همه اميد مادرانه اش 
را براي روزهــاي پيري و كوري به 
او بسته اســت و او را، حالل همه 
مشــكل ها تصور مي كند. تا اينكه 
اســماعيل راهي جبهه شده و بعد 
از مدتي بر مي گردد؛ اما يك پسر 
جانباز كه چيزي از جواني و قدرت 
او باقي نمانده است. گيالنه حاال، 
بايد بار پســرش را هــم به دوش 
بكشــد و همين، باعث مي شود تا 
اين فيلم سينمايي به پيش برود؛ 
لحظه هاي رنج و نااميدي مادري 
كه همه اميدش را در پسرش جمع 
كرده بود و حاال، اميــدش نااميد 
شــده. اين فيلم، اثري درخشان 
در رنج هاي مادراني اســت كه به 
ناحق، از جنگي كه به آنها تحميل 
شد، ضربه خوردند. حال اسماعيل 
روزبه روز بدتر مي شود و اين گيالنه 
اســت كه خودش را به آب و آتش 
مي زند تا شايد بتواند كاري برايش 

بكند.

   روبان قرمز
يكــي از خاص تريــن فيلم هــاي 
دفاع مقدس را بايــد و قطعاً همين 
»روبان قرمز« ابراهيم حاتمي كيا 
بدانيم؛ فيلمــي كه بــا حضور ۳ 
شــخصيت اصلي و در لوكيشني 
كه سخت در آن مي شود قصه اي را 
روايت كرد، قصه اي را چنان روايت 
مي كند كه تا پايان فيلم، نتوانيد از 
دنبال كردنش دست بكشيد. آزيتا 
حاجيان در اين فيلم به قدري عالي 
نقش ايفا كرده كــه جايزه بهترين 
بازيگر نقش اول بين الملل جشنواره 
فجر را هم گرفته است. فيلم درباره 
محبوبه، زن جــوان جنگ زده اي 
اســت كه ســال ها پيش زادگاه 
خودش را ترك كرده بود. او حاال به 
مزرعه پدري اش در جنوب كشور 
بازگشــته تا ببيند كه ارث پدري 
باقيمانده برايش چيست و مي بيند 
كه مزرعه پدري آنهــا محصور در 
ميان روبان هاي قرمز اســت. آنجا 
داوود، با بازيگري پرويز پرستويي، 
را مي بيند كه از پايان جنگ سرگرم 
خنثي كردن مين هاي كارگذاشته 
شــده در اين منطقه است. جمعه، 
مرد افغاني كه رضا كيانيان ايفاي 
نقش آن را عهده دار شــده اســت 
نيز نگهبان گورستان تانك هاست. 
محبوبه به زادگاهش برگشــته تا 
ريشه ها و خاطراتش را دنبال كند. 
با اينكه 2 بازيگــر قدرتمند ديگر 
هم در كنارش حضــور دارند، اما 
همه  چيز با حضور او به هم مي ريزد. 
او به واقع دنبــال آرامش و گنجي 

است كه در خواب ديده است.

رنج بزرگ 

زادگاه من

عيسي محمدي

است، چرا بايد كتاب و خاطرات شما را بخواند؟ 
اصالً چيزي از آن خواهد فهميد؟

بعد از انتشار كتاب يكشنبه آخر، فرصت زيادي ايجاد شد تا 
در جمع ها و جلسات دانشجويي و دانش آموزي شركت كنم. 
همين، باعث شد تا با واكنش ها و نگاه اين نسل ها بيشتر آشنا 
شوم. به همين دليل با اين موضوع بيگانه نباشم. ضمن اينكه 
كتاب توسط افراد آگاه و حرفه اي كتابخوان هم نقد شد. شايد 
جوانان با تفكرات كالن تر و جدي تر با اين دســت كتاب ها 
بيشتر ارتباط بگيرند. براي بخشي از نسل هاي امروزي مهم 
است كه بدانند يك دختر14 ســاله چرا به جنگ رفت و از 
بازخواني زندگي او به وضعيت 14ساله هاي آن دوره برسند. 
مدتي بعد از نوشتن يكشنبه آخر، كتاب اسماعيل را نوشتم 
كه انتشارات همشــهري آن را چاپ كرد. در اين كتاب به 
شكل مستقل به زندگي برادر شهيدم، اسماعيل پرداختم. در 
كتاب هاي جديدم به اقتضائات روز و نياز جوانان بيشتر توجه 
كردم. امدادگر كجايي و من ميترا نيستم در سال 97چاپ شد 

و ارتباط خوبي با مخاطب جوان پيدا كرد.

  در بحث نگاه زنانه به جنگ، ما با كليشه هاي 
ثابتي مثل امدادگر و مادر شــهيد و... روبه رو 
هستيم. حس نمي كنيد اين كليشه گرايي به نقش 

زنان در دفاع مقدس آسيب رسانده؟
كليشه گرايي در هر موضوعي آسيب زننده است. البته ما در 
موضوع زن و دفاع مقدس روند رو به جلويي داشتيم. در دهه 
90، بسياري از نويسندگان دفاع مقدس خانم بوده و بسياري 
از سوژه هايي كه كتاب شدند، خانم بودند. اتفاقاً روايت هاي 
متنوع تري هم صورت گرفته و كليشه شــكني شده است. 
تعداد كتاب هايي كه چاپ شده كم نيست و مي تواند بيشتر 
هم باشد. پرداخت كيفي به سوژه ها اهميت بيشتري دارد. 
دليل تأخير در توجه به نقش زنــان در جنگ بيش از همه 
به خود خانم ها برمي گردد. ما در زمان جنگ خودمان را كمتر 
مي ديديم و اولويت را به شــهدا و فرماندهان و... مي داديم. 
بعد از جنگ بــود كه بحث زنان كنشــگر در دفاع مقدس و 
زنانه نويسي هاي جنگ مطرح شد. البته ادبيات زنانه و مردانه 
ندارد. امــا وقتي زن ها در مقام يك مســتندنويس، خاطره 
مي گويند يا خاطره مي نويسند، راحت تر از مردان از عواطف 
و احساساتشان حرف مي زنند. به همين دليل نثري حسي و 
عاطفي دارند. خانم ها در نقش راوي يا در نفش نويسنده به 
جزئيات توجه دارند و بــه تأويل حوادث با مؤلفه هاي ملي و 
اعتقادي مي پردازند. با حركت رو به جلو راويان و نويسندگان 
زن در 2دهه اخير، كليشه هاي قديمي شكسته شد و به لطف 
ادبيات دفاع مقدس با نقش هاي جديدتري آشنا شديم؛ مثاًل 
بعضي ها به نقش عاطفي و عاشــقانه زنان اشاره مي كردند 
كه البته نقدهايي هم ايجاد كرد... ببينيــد، هر كدام از اين 
رويكردها و نقش ها مهم هستند. شايد از نظر تاريخي، زني 
كه براي مدافعان اسالم كه پشت رودخانه كرخه سنگر گرفته 
بودند روزانه 2هزار تا نان مي پخت مهم باشد؛ يا زن جواني كه 
بعد از شهادت مادري در دزفول داوطلبانه مادر فرزندان او شد 
و بزرگ شــان كرد اهميت زيادي دارد. از نظر ادبي و هنري 
عشق در جنگ موضوع است و قابل پرداخت؛ يعني هر كدام 
در جاي خودش اهميــت دارد. به نظرم وجه تاريخي و ادبي 

خاطرات در كنار هم اهميت دارد و نبايد از آن غفلت كرد.
  پس معتقديد كه نقش زنان در دفاع مقدس، 
در حــال بازنمايي بيشــتر در آثــار مكتوب 

دفاع مقدس است؟
ما قباًل اشــتباهي كه داشــتيم اين بود كه يــك هرمي در 
ذهن مان ساخته بوديم كه در رأس آن شهدا و بعد فرماندهان، 
رزمندگان، امدادگران، پزشكان و... بودند و در پايان اين هرم 
هم زن ها حضور داشتند. اين نگاه ناقص و ناكارآمد بود. بايد 
همه نقش ها را در عرض هم ببينيم. ضمن اينكه بايد ببينيم 
نياز جوان امروز ما چيســت. جوان مــا زن منفعل جنگ را 
نمي خواهد ببيند. به دنبال قصه زن هايي است كه مستقيم 
يا غيرمستقيم در جنگ اثر گذار بودند. او مي خواهد زني را 
ببيند كه به دل حادثه رفته است و از نزديك اتفاقات را ديده و 
تجربه كرده؛ مثل زني كه خبرنگار جنگي يا امدادگر و پزشك 
بوده يا زني كه همراه خانواده اش در منطقه جنگي مقاومت 

كرده و عزيزانش را به جنگ فرستاده. ما بايد هوشمندانه رفتار 
كنيم و براي هر مخاطب، سوژه هاي مرتبط را كار كنيم تا با 
اقشار مختلف با موضوعات دفاع مقدس ارتباط بگيرم و در 
نهايت اينكه، از اغراق گويي در نوشــتن بپرهيزيم و مستند 
و واقعي و بدون تحريف و تغيير بنويسيم. فانتزي نويسي و 
سانتي مانتال نويســي در اين حوزه زياد جواب نمي دهد و 

باورپذيري را به عقب مي راند.
  و سؤال پاياني اينكه خانم رامهرمزي، در اين 

هشت سال شد كه كم بياوريد؟
در مناطق عملياتي و بيمارستان و خود جنگ نه، اما پشت 
جبهه چرا. مادرم بعد از شــهادت برادرم اسماعيل به شيراز 
رفت. من به همــراه دو خواهرم در جبهه هــا بوديم. حاضر 
نشديم كه شهرمان را رها كنيم. مادرم در مهاجرت و غربت، 
تنهايي و غم شهادت برادرم را تحمل مي كرد و نگران ما سه 
خواهر بود. من هر يكي، دو ماهي كه در جبهه بودم دلتنگ 
مادرم كه مي شدم، مرخصي مي گرفتم و براي دو،سه روزي 
به شيراز مي رفتم. از ماهشهر تا شــيراز 10ساعت راه بود. 
معموال 4 يا 5 صبح به شــيراز مي رســيدم. در اين دو، سه 
روز سعي مي كردم با همه وجودم به او خدمت كنم تا كمي 
تنهايي اش را جبران كرده باشم. بعد از دو، سه روز، وقتي كه 
به جبهه برمي گشتم تمام مســير را گريه مي كردم، عذاب 
وجدان وحشتناكي آزارم مي داد. نمي دانستم كارم درست 
است يا نه. اينجا، همان جايي بود كه به معناي واقعي كلمه 
كم مي آوردم؛ بين دو راهي بودم. با خودم مي گفتم مگر چند 
نفر حاضرند مثل من به جبهه برونــد؟ من و خواهرانم جزو 
همان 10،15 درصدي بوديم كه هميشه در جبهه بودند. از 
طرفي حق مادرم بود كه تنها نباشد. او داغدار و مصيبت ديده 
بود. معموالً سحرگاه ها كه به شيراز مي رسيدم، به خانه كه 
مي رفتم، مي ديدم كه بالاستثنا اتاق خوابي كه رو به بيرون 
بود، چراغش روشن اســت و مادرم پشت آن پنجره روشن، 
منتظر من ايستاده. خود اين پنجره روشن و مادر به انتظار 
نشسته يك دنيا حرف داشت. مي گفت كه اسماعيل هميشه 
بيدارش مي كرد، كه بلند شو مادر، دخترها توي راهند و االن 

مي رسند... .
  در واقع مادر شما، مي تواند شخصيت بعدي 

كتاب شما باشد؟
واقعاً به تنهايي سوژه يك كتاب است. من تا وقتي كه مادر 
نشده بودم او را درك نمي كردم. االن كه مادر ۳بچه هستم، 
دخترم كه بزرگ شد و براي دانشگاه به شهري ديگر رفت، 
تازه فهميدم كه مادرم چه رنجي را تحمل كرد. با اينكه االن 
امنيت هست ولي آن روزها هر لحظه ممكن بود كه اتفاقي 
براي ما بيفتد. االن با خودم مي گويم كه ما آن روزها، چه بر 
سر مادرمان آورديم!  االن گاهي به او زنگ مي زنم و حالليت 
مي طلبم. هميشه پاسخش اين است كه »ديگر مادراني مثل 
ما نيستند كه بچه هاي خوب و درستكاري مثل شما داشته 
باشند. براي يك مادر چه چيزي بهتر از اين است كه بچه هايي 
مثل شما داشته باشد كه براي خدا كار كرديد و جواني تان را 

فداي اعتقادتان كرديد«.

در بيمارستان طالقاني متوجه شدم كه همان تركش كوچك، 
اسماعيل را به شهادت رساند. اين، آخرين روز ما در خرمشهر 
و آخرين ديدار من با اسماعيل بود. بعد از اشغال خرمشهر من 
در بيمارستان مشغول كار شدم. در اين روزها بود كه همين 
دفترچه ها، زبان حال من بود، بدون اينكه توجه كنم در آينده 

به چه كاري مي آيند.
  در يكشنبه بيستم و هفتم مهرماه 1359، 
بيشتر درگير شوك شهادت برادر بوديد يا در 

وحشت اينكه نكند اسير شويد؟
آدم ها در نوجواني جسارت زيادي دارند. در روزهاي مقاومت 
هر وقت وارد خرمشــهر مي شــديم و از پل خرمشهر عبور 

مي كرديم، شهادتين خود را مي خوانديم.
  اين سؤال را آخر مي خواستم بپرسيم، حاال 
كه به اينجا رسيديم بگذاريد بپرسم. شما 14 ساله 
بوديد كه جنگ آغاز شد و در دفاع مقدس بوديد. 
فكر مي كنيد 14ســاله ها و نوجوانان و جوانان 
امروزي و دهه هفتاد و هشتادي ها، دركي از اين 

كتاب و خاطرات شما داشته باشند؟
اتفاقاً در ادامه پاسخ سؤاالت قبلي مي خواستم به همين جا 
برسم. جنگ كه تمام شد، من معلم شدم. با خودم قرار گذاشته 
بودم كه با بهانه و بي بهانه براي شاگردهايم خاطره هاي جنگ 
را تعريف كنم. براي دبيرستاني ها خاطره گويي مي كردم. ديدم 
خيلي استقبال مي كنند. سال 76به تهران آمدم. همين سنت 
را ادامه دادم. دانش آموزان در تهران حتي بيشتر از اهواز تشنه 
شنيدن خاطرات بودند. بعد از مدتي شاگردهايم مي گفتند: 
ما كل روايت شــما را مي خواهيم و روايت هاي كوتاه و بريده 
به درد ما نمي خورد. آنجا جرقه نوشتن كتاب خاطراتم زده 
شد. با همراهي بچه ها كار را شروع كرديم. براي بعضي بچه ها 
خاطره مي گفتم و آنها ديكته مي كردند. بعد برايم بازخواني 
مي كردند و اشــكاالت را رفع مي كرديم. در ســال 78 اين 
متن ها شكل گرفت و دو ســالي هم طول كشيد تا خاطرات 
كامل و آماده شــود. من روي خاطره نويسي حساس بودم و 
نمي خواستم ذره اي تحريف و تغيير در كتابم وارد شود. تالشم 
اين بود كه خاطراتم كاماًل مستند باشد. دوست داشتم وجه 
تاريخي كتابم قابل استناد باشد؛ هم سنگ وجه ادبي و نگارشي 
آن. البته بعدها اين وجه ادبي در آثاري از اين دست پررنگ تر 
شد. اما براي من كه روزگار دفاع مقدس را زندگي كرده بودم، 
بيشتر وجه مستند اهميت داشــت. من دوست داشتم روي 
تك تك اسامي و مناطق و... تمركز كنم تا چيزي از قلم نيفتد و 
نثر كتاب ساده و روان باشد. زماني كه يكشنبه آخر چاپ شد، 
وضعيت تبليغات كتاب هاي دفاع مقدسي مثل امروز نبود. اما 

با اين حال وقتي كتاب چاپ شد، به چاپ چهاردهم رسيد.
  خاطرات شما ترجمه هم شده؟

به عربي و انگليسي برگردان شده. قرار بود به زبان آلماني هم 
برگردان شود اما اطالع دقيقي از سرانجام آن ندارم.

  بگذاريد يكي از سؤال هاي قبلي ام را يك 
جور ديگر بپرسم: اصاًل جوان و نوجوان امروزي 
كه مسائل و دغدغه ها و جهان بيني اش متفاوت 

آخرين تصوير؛ آخرين اسماعيل
اسماعيل برادر من بود، من 14سال داشــتم و او 16سال. من در كتاب 
يكشنبه آخر، از قم و زماني كه با مادر و اسماعيل به مزار پدرمان در 
وادي السالم قم رفته بوديم، شروع مي كنم به معرفي او؛ يك بچه ساده 

و بسيار شوخ جنوبي كه در اين 27روز بزرگ مي شود. جنگ آدم ها را 
خيلي زود بزرگ و بزرگ ها را خيلي زود پير مي كند. صبح تا شب 

مي خنديد و جوك مي گفت. اما شب آخر، روحيه اش فرق كرد. 
من و اسماعيل و مادر در يك سنگر مي خوابيديم. آن شب 

اسماعيل خاطرات قديمي را مرور مي كرد؛ خاطراتي 
از شــيطنت هاي دوران نوجواني خــودش؛ و مدام 

مي گفت »خدا ما رو مي بخشه؟« روز 27مهرماه 59 
وقتي ديدمش، موقع رفتن موهاي بورش ريخته 

بود روي شــانه هايش. قدبلند و الغر 
بود و اســلحه ژ-3 را روي شانه اش 
انداخته بود. بــراي خودش مردي 
شده بود. از همه حالليت طلبيد. هر 
كدام با گروه خودمان به خرمشهر 
رفتيم. اتفاقــي همديگر را جلوي 

مسجد جامع ديديم كه خمپاره آمد و 
جلوي چشمانم او را از ما گرفت. امروز 
فهميدم كه آن ديدار تصادفي نبود و 

خدا مي خواست براي آخرين بار برادرم 
را ببينم و حسرت نگاه آخر بر دلم نماند.

 وقتي غبطه 
يك نويسنده را خوردم

من كتاب هاي حوزه دفاع مقدس را فراوان 
خوانده و به واســطه رويكرد پژوهشي ای 
كه دارم، به آنها مراجعه كرده ام. با بخشي 
از آنها هم ارتباط خوبي برقرار كرده ام. اما 
نمي توانم بگويم كه كتابي وجود داشــته 
كه حسرت زده شــده ام كه  اي كاش من 
آن را مي نوشتم؛ اما در ادبيات بين المللي 
جنگ، كتاب »جنگ چهــره زنانه ندارد« 
اثر سوتالنا الكســيويچ را كه خواندم، به 
قدري درباره زن هاي عضو جنبش چپ و 
چريك شوروي خوب نوشته بود كه غبطه 
خوردم چرا من اين قدر خوب نتوانسته ام 
از زنان خودمان در دفاع مقدس بنويسم. 
خانم الكسيويچ به قدري در كارش موفق 
عمل كرد كه توانست به دنيا ثابت كند كه 
مستندنويســي و تاريخ نويسي مي تواند 
به اندازه رمان نويســي و داستان نويسي 
جذابيت و زيبايي و قدرت داشته و مخاطب 
را جذب كند. كتاب به قدري خوب ديده 
شــد كه حتي جايزه نوبل  هم گرفت. اين 
كتاب در حوزه ادبيات جنگ خيلي روي 
من اثر گذاشته اســت. حتي مقدمه آن را 
بارها و بارها خوانده ام و برايم يك كالس 
درس است. اميدوارم چنين قلم و قدرتي 
براي دفاع از دفاع مقدس مان داشته باشم.

رامهرمزي در كنار امدادگري ديگر در ايام جنگ.

معصومه رامهرمزي بر سر مزار اسماعيل، اسفند 1359.

گاهي كه از امدادگري فارغ مي شد، سري به روستاها مي زد.

عكسي با رزمنده اي كه شباهت زيادي به اسماعيل داشت.

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين ويديو را 

ببينيد
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پاي صحبت هاي همسران شهداي 
شناخته شده دفاع مقدس كه حاال كشورمان 

به اعتبار صبر آنها ايستاده است

   پنجشنبه
  3  مهر  1399

  شماره 93

   برج مينو
بيشــتر فيلم هايي كــه در آنها به 
نقش زن در دفاع مقدس پرداخته 
شــده، متعلــق بــه حاتمي كيا و 
مالقلي پــور هســتند. حاتمي كيا 
در ســال1374 نيز، فيلمي ديگر 
با موضوع بازگشــت به گذشته و 
خاطــرات دفاع مقدس ســاخته 
اســت؛ به نام برج مينــو. در فيلم  
زوج نيكي كريمــي و علي مصفا 
نقش آفرينــي كرده انــد. از نكات 
جالب فيلم، آن اســت كــه بهرام 
بيضايي عنوان سرپرســت تدوين 
را داشته است؛ امري كه االن شايد 
كمي براي ما عجيب به نظر برسد. 
فيلم در ســال1375 اكران شده 
است. ماجرا، درباره مينو است. او 
به تازگي با موســي ازدواج كرده و 
در حال جابه جايي اسباب زندگي و 
جهيزيه خود در خانه جديد است. 
تا اينكه نامه اي به موسي مي رسد. 
او بايد به جزيره مينو رفته و دكل 
ققنــوس را در ايــن جزيره جمع 
كند. موســي رغبتي به انجام اين 
كار نــدارد و مي خواهد كه جنگ 
را در ذهنش تمام شــده بداند. او 
دوســت دارد براي  ماه عســل به 
اصفهان برود. اما اين حركت اتفاق 
مي افتد، به دليل اصرار مينو. فيلم 
در جزيــره مينو، بــه زمان جنگ 
برگشــت مي خورد؛ به زماني كه 
موســي با منصور بــرادر مينو كه 
در جنگ شــهيد شــده، در حال 
 ســاخت دكلي براي شناســايي 

بودند.

   اشك سرما
اين فيلم را، بايد بــه واقع فيلمي 
ضد جنگ هــم بدانيــم. فيلم را 
عزيــزاهلل حميدنــژاد كارگرداني 
كرده و پارســا پيروزفر و گلشيفته 
فراهاني هــم كــه نقش آفرينان 
اصلي آن بوده انــد. تدوين آن نيز 
كار هايــده صفي ياري اســت كه 
از تدوينگــران معتبر ســينماي 
ايران اســت. فيلم در سال1382 
ساخته شده و در كردستان ايران 
اتفاق مي افتد. زمان آن هم كه به 
جنگ ايران و عــراق برمي گردد. 
در درگيري هاي كردستان، كومله 
بخش هايي از منطقه را مين گذاري 
كرده و افــراد زيادي بــر اثر اين 
مين كاري ها كشــته مي شــوند. 
كاوه كياني، تنهــا 4 ماه از خدمت 
ســربازي اش باقي مانده. او كه در 
 خنثي سازي مين  حرفه اي است، 
براي ايــن مأموريــت خطرناك 
انتخاب مي شــود. در ابتداي امر 
هم مدام بــه او مي گويند كه نبايد 
با محلي ها ارتباط بگيرد و ممكن 
است جاسوســي در ميان باشد و 
شبيه اين. او در مأموريت خودش 
با دختــر چوپاني به نــام روناك 
آشــنا مي شــود كه در واقع براي 
كشــتن او آمده اســت و از سوي 
يك گــروه معاند ايــن مأموريت 
را يافتــه. در نهايــت روزي، آنها 
دچار ســرما و كوالك شــده و به 
غاري پناه مي برند. دســت و پاي 
روناك يخ مي زند. اشــك ســرما 
را بايــد يكــي از آن خاص ترين 
 نگاه ها بــه جايــگاه زن در جنگ 

بدانيم.

سفر در زمان

همسر شهيد علي اكبر شيرودي از روزهاي فرياد در كوالك
نخست زندگي مشتركشان مي گويد؛»زندگي 
ما از همان ابتدا با جنگ گره خورده بود. در 
غائله كردســتان براي مقابله بــا گروه هاي 
ضد انقالب، داوطلبانه بــه منطقه رفت. در 
همين دوره در 24سالگي شجاعت و ابتكار 
عمل او در كشــور و خبرگزاري هاي مهم و 
روز جهان منعكس شد. چنان بود كه دكتر 
مصطفي چمران او را »ســتاره درخشــان 
جنگ كردستان« ناميد. عاشــق پرواز بود. 
باالترين ساعت پرواز جنگ در دنيا را داشت  
و مي گفــت: »وقتي پــرواز مي كنم حالتي 
دارد كه يك نفر عاشــق به طرف معشــوق 
خود مي رود. هــر آن، فكر مي كنــم كه به 
معشــوق خودم نزديك تر مي شوم. وقتي در 
حال برگشــتن هســتم هرچند كه پروازم 
موفقيت آميز بوده باشد باز مقداري غمگين 
هستم؛ چون احســاس مي كنم هنوز آنطور 
كه بايد خالص نشــده ام تا مورد قبول خدا 
قرار بگيرم«. او ادامه مي دهد: »آن زمان من 
هم، سن و سال زيادي نداشتم. دخترم يك 
سال و نيمه بود و پسرم 7ماهه كه پدرشان به 
شهادت رسيد. آن روزها به دلم افتاد و برات 
شد كه در اين جنگ به شــهادت مي رسد. 
يكي از دغدغه هاي شــهيد تعليم و تربيت 
بچه ها بود و من به ايشــان قلبا قول دادم كه 
به پاي بچه ها مي نشينم و سعي مي كنم مادر 
صبوري باشم كه لياقت بچه هايش را داشته 
باشــم. تعليم و تربيت بچه هــا برايم خيلي 
مهم بود با توجه به اينكه پدرشان معروف و 
شاخص بود دوست داشتم به گونه  اي تربيت 
شوند كه وجهه پدرشان را در اجتماع حفظ 
كنند كه خدا را شكر فرزندان خوب و موفقي 

دارم«. همسر شهيد كه خود پرستار نظامي 
بوده و در پادگان ارتش در كرمانشاه فعاليت 
مي كرده در ادامه به نقش همســران شهيد 
اشاره كرده و مي گويد:»همسران شهدا نشان 
دادند بــراي همراهي همسرانشــان در راه 
دفاع از كشــور از هيچ كمكي دريغ نكردند. 
عالوه بر اداره زندگــي و تربيت فرزندان در 
روزهــاي ماموريت پدر خانــواده، اغلب در 
پشــت جبهه هم فعال بودند. مادران شهدا 
هم صادقانه و خالصانه دركنار فرزندانشــان 
از جان مايه گذاشتند. از جمله مادر همسرم 
يكي از خانم هاي فعال پشــت جبهه ها بود 
كه با يكســري از اقوام، براي تامين خوراك 
و پوشاك رزمنده ها فعاليت مي كردند. ولي 
من خودم چون شاغل بودم و دغدغه كار در 
محيط نظامي داشتم و از طرفي مسئوليت 
2 فرزند كوچك هم بر دوشــم بــود در اين 
زمينه كمك هاي پشت جبهه توفيق حضور 
نداشتم«. همسر شهيد شــيرودي معتقد 
است در شرايط فعلي جامعه اگر همسرش 
زنده بود مقابل مســئوالن و افراد سودجو و 
منفعت طلب مي ايســتاد؛ »من اين را بارها 
گفته ام كه اگر شهيد شــيرودي زنده بودند 
مقابل افراد سودجو مي ايستادند. همانطوري 
كه زماني كه زنده بودند مي گفتند مشكل ما، 
دشمن هاي خارجي نيست، بلكه مشكل ما 
دشمن هاي داخلي است. اين افراد سودجو 
دشــمن اســالم و ايران اند. افــرادي كه از 
خدا غافل شــده و فقط به فكــر دو روز دنيا 
هســتند. اصال فكر اين را نمي كنند كه بايد 
جوابگو باشــند. بايد اول در مقابل خداوند 
بعد شهدايي كه از جان، مال و فرزندانشان 

گذشتند جوابگو باشند«.

مهندس مهــدي باكري مدتي شــهردار اروميه 
بود اما با آغاز جنگ به جبهه رفت و هنگامي كه 
فرماندهي لشكر عاشوراي تبريز را برعهده داشت 
در عمليات بدر سال ۶2 به شهادت رسيد. صفيه 
مدرس، همسر شهيد مهدي باكري كه 4سال در 
كنار مهدي زندگي كرده برايمان از مرد خانه  اش 
مي گويد و روزهايي كه اگر چــه كم بود اما براي 
او بســيار مغتنم بوده و تا آخر عمــر لحظه  اي را 
فراموش نخواهد كــرد. او به روزهــاي زندگي 
با اين فرمانده اشــاره كــرده و مي گويد: »بعد از 
پيروزي انقالب در كالس هاي آموزش اســلحه 
و كميته فرهنگي و امدادگري شــركت كردم و 
بعد هم در جهاد فعاليت داشــتم و همين جا با 
خانواده شهيد باكري آشــنا شدم. خواستگاري 
ما با شــروع جنگ تحميلي در مهرماه سال5۹ 
بود كه توسط يكي از دوستان مشتركمان شكل 
گرفت. ما در خانواده مذهبي بزرگ شده بوديم و 
اعتقادات ما مسئوليت هايي بر گردن ما گذاشته 
بود. در همان سن 1۹ سالگي اما براساس باورها 
و عقايدم دوست داشتم همسر مومن و معتقد به 
مكتب اسالمي داشته باشم كه خوشبختانه با او 
آشنا شــدم. از صحبت هايي كه از ايشان شنيده 
بودم فهميدم كه همان مرد مورد نظر من است«. 
مهريه همسر شهيد باكري مهريه منحصربه فرد و 
جالبي است. خودش مي گويد: »وقتي با آقا مهدي 
درباره مهريه  صحبت كرديم خدا شــاهد است 
همان چيزي كه آقا مهدي مطرح كرد مدنظر من 
هم بود اما اجازه دادم كه اول ايشــان نظرشان را 
بدهند. وقتي آقا مهدي گفت با يك جلد كالم اهلل 
مجيد و كلت كمري من راضي هستي گفتم آقا 
مهدي بــاور كنيد در ذهن من هــم همين بود. 

اين به مشــتركات عقيدتي ما برمي گشت«. او 
ادامه مي دهد: »زندگي ما با جنگ شــروع شد و 
كال در مناطق جنگي بوديم آقا مهدي بيشــتر 
در جنــگ بودند و كمتر ايشــان را مي ديدم. اما 
يك برنامه منظم براي خودشــان داشتند و آن 
خواندن كتاب هاي شهيد مطهري و برنامه 1۶گانه 
امام)ره( بود كه مي خواســتيم در زندگي پياده 
كنيم. بعد از آغــاز چند ماه زندگي جنوب رفتيم 
و در كنارش بوديم. نه تنها من و امثال من كه در 
چند كيلومتري پشت جبهه منتظر همسران شان 
بودند، اكثرا جوان بودند يا تــازه ازدواج كرده يا 
باردار بودند و يا بچه كوچك داشــتند و همه در 
انتظار شهدا همراهي مي كردند. اگر اين زنان در 
كنار همسرانشــان همفكري و همراهي و كمك 
نمي كردند اينها با آرامش نمي توانستند در خط 
مقدم مقاومت كنند. همه ملت ايران مقابل اين 
 دشمن ايســتاده بودند. نقش زن ها بيشتر بود.
2 عامل بزرگي كه براي انقالب اســالمي من در 
ذهنم هست يكي رهبري محكم و با اقتدار امام)ره( 
بود و ديگري ملت و امت پشت سر امام)ره( بود. 
بازوي هاي فعال و قوي اي مثل شــهيد بهشتي و 
مطهري كه اين انقالب را پشــتيباني مي كردند. 
خداوند دشمنان و منافقان را لعنت كند كه اين 
دو بزرگوار را از ملت ايران گرفت. و در كنار اين دو 
عامل سربازان مخلص چون شهيد باكري، همت، 
زين الدين، خرازي، كاظمي و... كه مخلصانه پيرو 
واقعي امام)ره( بودند. روحيه عبادي اينها كه مقيد 
به واجبات بودند و روحيه واليت پذيري آنها كه در 
زندگي شان برجسته بود آنها را ماندگار كرد. يك 
 روحيه خاص ديگر آقا مهدي  اين بود كه خيلي 

با اخالص و كم حرف بودند«.

چند ساله بودي كه عروس خانه او شدي؟ 
چند بهار زندگي ات را بي همسر و در فراق 

و انتظارش خزان كردي؟ از بزرگ كردن 
بچه هايي كه هر روز از تو بهانه پدر را 

مي گرفتند بگو. از لحظه اي كه خبر شهادت 
همسرت را شنيدي برايمان تعريف كن. از 

داغ هايي كه بر دلت نشست ولي تو ايستادي 
بگو. در فراز و نشيب هاي زندگي، شكيبايي 
را شما معنا كردي و به صبر اعتبار بخشيدي 
تا به گونه اي ديگر در آزمون الهي سنجيده 

شوي! امروز گرچه نزديك به ۴دهه از 
روزهاي سخت جنگ مي گذرد اما ايستادگي 

و شكيبايي شما همسران شهدا را فراموش 
نخواهد كرد. از ميان صدها هزار همسر 

شهيد و به نمايندگي از دل هاي داغديده 
اما صبورشان سراغ ۴همسر شهيد رفتيم 
و پاي صحبت هايشان نشستيم. گاهي از 
عاشقانه هايشان با همسران شهيدشان 

گفتند و گاهي از رنج هاي نبود پدر خانه حرف 
زدند. از نقش زن ها در دفاع مقدس صحبت 

كردند و در انتها از توصيه هاي شهدا به ما 
گفتند. با ما همراه باشيد تا بخش هايي از 

گفت وگوي با اين همسران را بخوانيم.

جنگپنهاننيمه

الناز عباسيان

زندگي ما با جنگ گره خورده بود
همسر شهيد علي اكبر شيرودي: 

مهريه ام كلت كمري آقا مهدي بود
همسر شهيد مهدي باكري:

سردار سرلشــكر محمد بروجردي يكي از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب 
اســالمي در جنگ ايران و عراق بود كه در كردســتان شهيد شد. شهيد 
بروجردي خالقيت و نبوغ جنگي زيادي از خود نشان داد و در بازگرداندن 
كنترل كردســتان نقش كليدي داشــت. از اين رو، از وي با عنوان مسيح 
كردستان نيز ياد مي شود. فاطمه بي غم، همســر شهيد محمد بروجردي 
از روزهاي آشــنايي و زندگي با اين سردار نامدار مي گويد: »همسرم پسرخاله 
من بود و پيش از ازدواج ما، با پدرم در فعاليت هاي سياســي ضد رژيم شاه فعاليت 
داشتند. اغلب اين فعاليت ها به كمك خانواده ما انجام مي شد و در مجموع به خانه ما 
زياد رفت وآمد مي كردند. بعد از ازدواج هم ايشان چون دائم مشغول بودند - چه قبل از 
انقالب و فعاليت هاي سياسي شان و چه بعد از انقالب و حضور مستمر در مناطق 
جنگي- ما به دوري از ايشــان عادت كرده بوديم. من سعي كردم با اين شرايط 
كنار بيايم و روي پاي خودم بايستم البته خانواده خودم هم كنارم بودند. شهيد 
هم با وجود مشغله هاي زياد خود سعي مي كرد حواسش به ما باشد. منزل مان 
مدت زيادي در غرب بود. محل كار او با منزل فاصله زيادي نداشت و هر موقع 
كه دلش مي خواست مي توانست به ديدن ما بيايد. با وجود اين، زودتر از سه يا 
چهار هفته به خانه نمي آمد. طوري كه بچه ها با او غريبي مي كردند. وقتي از او 
خواستم كه بيشتر به منزل بيايد و به ما هم رسيدگي كند در جواب گفت:شما 
هيچ وقت از ذهن من دور نمي شويد اما چه كنم كه مسئوليت انقالب سنگين تر 
است«. او در ادامه به ويژگي هاي اخالقي همسرش اشاره مي كند و مي گويد: »از 
ويژگي هاي شهيد بروجردي مي توانم به اخالق خوب و اخالص در عمل، بردباري، 
صبوري، ارتباط مؤثر با مردم و نخبه پروري اشاره كنم. نخبه پروري از اين جهت كه تعدادي 
از شهداي انقالب و رزمندگان امروز از شاگردان ايشــان بودند. اين ويژگي ها نام ايشان را ماندگار كرد. از 
ناگفته هاي شهيد شايد به اين نكته بتوان اشاره كرد كه در آن زمان با وجود منافقين و توطئه هايي كه چيده 
مي شد شهيد بصيرت خود را نشان داد و با تصميم درست و صحيح و به موقع به غرب كشور رفت و به وظيفه 
و مسئوليت خود عمل كرد. اين يعني بصيرت داشتن و چهره تزوير را شناختن«. او از روزهاي سخت بعد از 
پر كشيدن همسر و همراه زندگي  اش مي گويد:»بعد از شهادت با توكل بر خدا و درس ايمان و استقامتي كه از 
شهيد آموخته بودم زندگي را مدبرانه و صبورانه و البته با كمك خانواده اداره كردم. شهيد از من خواسته بود 
كه بعد از شهادت فكر و ذكرم صرفاً بزرگ كردن و تربيت بچه ها باشد و من هم تالشم را كردم. البته آنچه مهم 
است حضور معنوي و دعاي شهيد در تمام لحظات سخت و پيچ وخم هاي زندگي است كه من با تمام وجودم 
لمس مي كنم«. او معتقد است به نقش زنان در دفاع مقدس چندان پرداخته نشده است؛»به نظرم پرداختن 
به نقش زنان در دفاع مقدس آن قدر جاي كار دارد تا آنجا كه رهبر انقالب هم فرموده اند اين عظمت جنگ و 

دفاع مقدس مرهون زحمات خانواده ايثارگران به ويژه مادر و همسران شهداست«.

شهيد قنبر قنبرزاده، سرلشكر شهيد و شجاع نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران، معاون 
وقت عمليات و اطالعات نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران بود. شهيد اميرهوشنگ 
قنبرزاده هم پسر همين پدر و از خلبانان شجاع نيروي هوايي ارتش بود. معصومه بيات، همسر 
شهيد سرلشكر از خاطرات همسر و فرزند شهيدش مي گويد:»يك فرد ارتشي، آدمي بي نهايت 
منظم و مقرراتي است. زندگي با قنبر، ناخواســته رفتارهاي من را هم تغيير داد و همه اعضاي 
خانواده منظم شديم و سر ساعت به فعاليت هاي خودمان مي رسيديم. بعد از سال ها هنوز هم اين 
نظم ارتشي در خانه ما جاري است. سرلشكر قنبرزاده وقتي براي بار آخر عازم جبهه شد 3۰ سال 
خدمتش به پايان رسيده بود و در شرف بازنشستگي بود. در آخرين مأموريتش به جبهه رفت و 
شهيد شد. پيش از رفتنش از او خواستم تا در تهران بماند و در جشن فارغ التحصيلي اميرهوشنگ 
شركت كند. هيچ وقت براي رفتنش به جبهه اين قدر نگران نمي شدم و اصرار به ماندش نمي كردم. 
در جواب خواهش هاي من گفت: »من به اين كشــور تعهد دارم و نمي توانم در زماني كه به من 
احتياج دارند، پشت ميز بنشينم. بايد به منطقه جنگي بروم«. از من اصرار و از او انكار اما باالخره 
او كار خودش را كرد و به جبهه رفت، هنوز چند هفته اي از رفتن او به جبهه نگذشته بود كه خبر 
شــهادتش را آوردند«. او به ويژگي اخالقي همسرش اشاره مي كند و مي گويد:»برخالف چهره 
جدي و ژست نظامي اش در محيط كار، در خانه مهربان و شوخ بود. وقتي از در خانه وارد مي شد و 
لباس هاي نظامي اش را درمي آورد يك قنبر ديگر مي شد. برخالف بسياري از افسران هم رده خود 
كه در خانه خيلي سختگير و جدي رفتار مي كردند، او در خانه مثل يك پدر عادي با پسرها شوخي 
مي كرد. با آنها كشتي مي گرفت و سر به سرشان مي گذاشــت. گاهي هم در كارهاي خانه مثل 
گردگيري و جابه جايي كمكم مي كرد«. او از شهادت فرزند پرافتخارش مي گويد: »بعد از شهادت 
همسرم، تمام هم و غم من، تربيت و موفقيت 2پســرم بود. اميرهوشنگ خلباني و اميرمهدي 
رشته دندانپزشكي را ادامه دادند. عالقه اميرهوشنگ به خلباني هر روز نسبت به روز قبل بيشتر 
و نگراني من هم اضافه مي شد. آنقدر عاشق پرواز بود كه وقتي مي خواست بر گفته هايش تأكيد 
كند مي گفت به جان هواپيمايم. بميرم براي پسرم، همين هواپيما هم جانش را گرفت. نخستين 
روز ارديبهشت ماه سال72 بود كه خبر شهادت اميرهوشنگ را به ما دادند. او همراه شاگردش 
هنگام آموزش خلباني با هواپيما در شهر شيراز سقوط كرد و به شهادت رسيد. وقتي اين خبر را 
به من كه پدر شدن فرزندم را لحظه شماري مي كردم دادند، از حال رفتم. طفلك همسرش هم از 
حال رفته بود و پزشكان به خاطر شرايط جسماني وخيم او، فرزندش را چند روز زودتر از موعد، با 
عمل سزارين به دنيا آوردند«. اما خداوند به وعده خود عمل كرد و بعد از سختي، آساني و خوشي 
را به آغوش خانواده قنبرزاده عنايت كرد. خداوند فرزندي به اين خانواده داد كه به گفته خودشان 
شباهت عجيبي به پدرش دارد و مادر هر زمان دلتنگ اميرهوشنگ مي شود به سيماي اميرپوريا 

نگاه مي كند. اينك اميرپوريا سال سوم رشته پزشكي است و عالقه خاصي به مادربزرگش دارد.

او پرواز كرد و من صبوري پيشه كردم
همسر سرلشكر شهيد قنبر قنبرزاده 

و مادر شهيد سرتيپ خلبان اميرهوشنگ قنبرزاده

ما هميشه در فكر و ذهن محمد بوديم
همسر شهيد محمد بروجردي:



9

زناني كه در سال هاي دفاع مقدس در پشت جبهه ها نقش پشتيبان داشتند، 
در روزگار كرونا هم قدم به ميدان گذاشته اند

سنگربانان هميشگي 
خاكريزهاي دور از جبهه

صداي چرخ هاي خياطي يك دقيقه هم قطع نمي شــود. زنان خستگي ناپذير، صبح تا شب مشغول دوختن 
ماسك و گان هستند و غرق در خاطره روزهايي كه همينطور دور هم جمع مي شدند تا لباس هاي خوني و خاكي 
رزمندگان را، بشويند و تعمير كنند. خاطره سال هايي كه دشمن ناجوانمردانه به كشورشان حمله كرده بود، 
مردان اسلحه به دست راهي خط مقدم شده بودند و زنان، در سنگرهايي كه كيلومترها از خاكريزهاي جبهه دور بود، نقش پشتيباني 
را با جان و دل برعهده داشتند. 32سال از پايان جنگ تحميلي گذشته اما روحيه همدلي و جهاد، در وجود زناني كه قلبشان براي 
ميهن شان مي تپد زنده مانده است. راهي شهرستان ورامين شده ايم؛ جايي كه شنيده ايم زنان فعال سال هاي دفاع مقدس، همان 
زناني كه پشتيبان پشت جبهه بوده اند، حاال دوباره دست به كار شده اند تا به سهم خود، گامي براي آسان تر شدن اين روزهاي سخت 
بردارند. با زناني كه سال ها قبل در مسجد و مدرسه محل، لباس هاي رزمندگان را مي دوختند و تميز مي كردند، اين بار در كارگاه دوخت 

ماسك روبه رو شده ايم تا خاطراتشان را از سال هاي دفاع مقدس و نقش زنان در پشتيباني از جبهه ها بشنويم.

جنگ تمام شد اما حضور 
زنان در فعاليت هاي 

داوطلبانه و خيرخواهانه 
هرگز متوقف نشد؛ همان 
زناني كه در خاكريزهاي 

پشتيباني خدمت 
مي كردند، هربار در 

شرايط سخت به كمك 
هموطنانشان آمده اند

 پنجشنبه    
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   سريال خاك سرخ
ابراهيم حاتمي كيا در سريال »خاك 
سرخ«، همان دغدغه هاي هميشگي  
خــودش در حــوزه دفاع مقدس 
و مســائل مربوط بــه آن را دنبال 
كرده. يك درام جنگي كه در زمان 
خودش، حســابي تماشاگران عام 
را پاي گيرنده هاي خودش نشاند. 
اين سريال با هنرنمايي بازيگراني 
چــون پرويز پرســتويي و مهتاب 
كرامتــي و حبيب رضايــي و الله 
اســكندري و بهناز جعفري و... به 
تلويزيون آمد و البته با آهنگسازي 
محمدرضا عليقلي. ايده اصلي فيلم 
نيــز برگرفته از ايــده اي رايج بود؛ 
ناگهان يك نفر متوجه مي شود كه 
خانواده اش، همان خانواده اي كه او 
را بزرگ كرده اند يا در آن باليده است 
نيستند و در نتيجه دچار گسست 
هويتي مي شود. حاتمي كيا در اين 
سريال، به خوبي توانسته اين اتفاق 
را روايت كرده و به سرانجام برساند. 
اين سريال در سال 1381از شبكه 
اول تلويزيون پخش شــد. سريال، 
درباره ليالست؛ دختري كه سال ها 
قبل از انقالب از خانــواده اش جدا 
شده و حاال متوجه شده كه خانواده 
اصلي اش كجا هستند. ليال در شب 
عروسي اش متوجه اين قضيه شده 
و راغب اســت كه به دنبال هويت 
اصلي اش بگردد. به همين دليل با 
همسرش راهي خرمشهر مي شود. 
همســرش در بمباران هــا جانش 
را از دســت مي دهد. او در شهري 
غريب، ولي سخت آشنا، دنبال مادر 
و پدرش مي گردد و سرانجام نيز آنها 

را پيدا مي كند.

   نجات يافتگان
فيلمي ديگــر از زنده ياد رســول 
مالقلي پور؛ با بازي عاطفه رضوي 
و علــي يعقــوب زاده و جمشــيد 
اســماعيل خاني و... . موســيقي 
اثر هــم كار عليقلي اســت. ايده 
پرســتاران جنگ، ايــده اي خوب 
اســت؛ زناني كه بــراي نگهداري 
از رزمندگان مجــروح و كمك به 
آنها راهــي جبهه ها شــده اند. اما 
مالقلي پــور براي اينكــه فيلمش 
بيشتر ديده شود و ســينمايي تر 
باشــد، يــك پرســتار زن را در 
موقعيتي خــاص قــرار مي دهد. 
فيلم در يك بيمارستان صحرايي 
دنبال مي شــود. بيماران به همراه 
مددكاران و پزشكان، بعد از بمباران 
عراقي ها راهي مريوان مي شوند. در 
بين راه آمبوالنس دچار حمله شده 
و راننده و چند تــن از مجروحان 
شهيد مي شــوند. تنها مددكاري 
به نام مريم و مجروحي جنگي به نام 
رضا زنده مي مانند. رضا قطع نخاع 
شــده، ولي مريم او را به برانكارد 
مي بنــدد و راه مي افتــد. بين راه 
ديالوگ هايي اتفاق مي افتد؛ از طعنه 
و كنايه مريم به رضا تا گفت وگوهاي 
بعدي. در ميانه راه سربازي عراقي 
به دست رضا كشــته مي شود. پدر 
سرباز هم كه در ابتدا مي خواسته 
به آنهــا آب برســاند، قصد حمله 
مي كند. اما نظرش عوض شــده و 
به آنها كمك مي كند. اين فيلم در 
واقع، بازتاب جنگ در واكنش هاي 
يك مددكار زن است كه به خوبي 
توسط مالقلي پور روايت شده است.

هويت گمشده

تا آخرين رمق

نيلوفر ذوالفقاري

مردان شهر راهي شده اند به آنجا كه صفير گلوله و خمپاره 
گوش ها را پر مي كند، رفته اند تا سينه سپر كنند در برابر 
هجوم بي رحمانه دشمني كه به ميهن شان دست درازي 
كرده، رفته اند تا دفاع كنند؛ دفاعي مقدس. پير و جوان هم 
ندارد، هركس اندك تواني هم در بدن داشته، دست روي 
زانو گذاشته و بلند شده تا در حد توانايي خودش، قدمي 
براي حفظ تماميت كشورش بردارد. زنان شهر اما مردان 
را تنها نگذاشته اند، با اينكه جز در نقش امدادگر يا پزشك، 
نمي توانند راهي مناطق جنگي شــوند و اسلحه به دست 
بگيرند، اما اين به آن معنا نيست كه از پا افتاده اند و دست 
روي دست گذاشته اند. مسجد و مدرسه، حسينيه و پايگاه 
بسيج، ورزشگاه و هر جا كه در محله ها محل تجمع است، 
تبديل شده به پايگاهي براي پشــتيباني از جبهه. زنان 
كمر همت بسته اند، غصه ها و نگراني ها را گذاشته اند در 
صندوقچه هزار قفله و دست به كار شده اند؛» لباس هاي 
زرمندگان را بــه ما تحويل مي دادنــد، بعضي احتياج به 
دوخت و دوز و تعمير داشت. بقيه را هم بايد مي شستيم 
و خشــك مي كرديم تا دوباره به جبهه ارســال شــوند. 
حال ما موقع شســتن لباس ها قابل تعريف نيست. اشك 
مي ريختيم و لباس مي شســتيم، انگار كه مي خواستيم 
خون روي لباس ها را با اشك هايمان بشوييم. سخت بود 
ديدن خون خشك شده برادرانمان روي لباس جنگي. اما 

اين كاري بود كه از دستمان برمي آمد و 
انجام مي داديم.« اين حرف هاي فاطمه 
عاشوري است. 10ســاله بوده كه جنگ 
شروع شده، از همان سن و سال وارد بسيج 
شده و مي گويد دامنه فعاليت هاي بسيج 
آن زمان به دليل برهه حساسي كه در آن 
قرار داشتيم، بســيار گسترده بوده است. 
عاشــوري مي گويد: »هرچنــد در خود 
جبهه هم زناني بودند كه به عنوان پرستار، 
امدادگر و پزشك حضور داشتند، اما پشت 
جبهه مسئوليت بيشــتر كارها بر عهده 
زنان بود. كارهــاي مختلفي مي كرديم، 
گاهي دستكش و كاله مي بافتيم، گاهي 

لباس مي شستيم و گاهي هم مشغول تهيه غذا و خوراكي 
براي ارسال به جبهه ها مي شديم«. باورش آسان نيست كه 
دختري در آن سن و سال كه هنوز پشت نيمكت مدرسه 
مي نشيند و دانش آموز است، دنياي كودكانه را رها كرده 
و تصميم گرفته در حد توان خود براي كشورش فعاليت 
كند. عاشوري مي گويد: »در مدرسه براي رزمندگان نامه 
مي نوشــتيم، نامه ها را روي شيشه هاي مربا يا بسته هاي 
خوراكي مي چســبانديم و به جبهه مي فرستاديم. خيلي 
وقت ها هم جواب نامه ها برمي گشــت، برادران و پدران 
جواب نامه هاي غريب را مي دادند و تأكيد مي كردند كه 
پشت سنگرها را خالي نكنيم«. عاشــوري معتقد است 
سا  ل هاي دفاع مقدس، باشــكوه ترين سال هاي تاريخ ما 
بوده است؛ »جان هاي عزيز زيادي را از دست داديم، اما در 
اين 8سال ياد گرفتيم كه بايد در سختي ها كنار هم باشيم 
و بتوانيم جامعه خودمان را از دست دشمن حفظ كنيم. 
اينكه االن در اين كارگاه، مشغول دوختن ماسك و گان 
هستيم و اين فضاي كمك و همياري وجود دارد، ما را به 
همان سال هاي دفاع مقدس برمي گرداند؛ سال هايي كه 
زنان هم دوشادوش مردان كار كردند و به پشتوانه حضور 
همه بود كه توانستيم در برابر دشمن بايستيم. بعد از همه 
اين  سال ها، حاال يك بيماري و ويروس آمده تا عزيزانمان 
را از ما بگيرد. دشمن هم با تحريم هايش كنار اين بيماري 
ايستاده تا آسيب بيشتري به ما وارد كند. 
طبيعي اســت كه ما زنان هم دوباره پاي 
كار آمده ايم.« عاشــوري معتقد اســت 
همان كاري را كه روزي در پشــتيباني 
از جبهه هــا انجام مي دادنــد، حاال براي 
پشتيباني از بيمارستان ها انجام مي دهند؛ 
»خيلي شيرين است وقتي مي بينم مردم 
با اينكه خودشــان هم از نظــر مالي در 
سختي هســتند، مثل همان سال هاي 
دفاع مقدس، همان دارايي اندك خود را 
براي كمك مي آورند و بسته هاي كمكي 
براي خانواده هاي نيازمند آسيب ديده از 

كرونا ارسال مي كنند.«

آرزوي پاسدار شدناشك هاي ما بر خون رزمندگان

شبيه دوران دفاع مقدس

خاطرات تلخ و شيرين مرا ساخت

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

فاطمه عرب رستمي، خواهر شهيدان محمد و اصغر 
عرب رستمي است. آن موقع كه جنگ تحميلي شروع 
شده، 17سال بيشتر نداشته، اما خودش مي گويد اصال 
مثل بعضي ديگر از دختران همسن و ســال خود، در 
پي راحت طلبي و يك جا نشستن نبوده است؛»مادر 
همسرم پيشــنهاد داد كه همراهش به مسجد محله 
بيايم و در شستن و تا كردن پتوها و پارچه هايي كه 
قرار بود به جبهه فرستاده شوند، كمك كنم. همان يك 
روز رفتن به مسجد كافي بود كه ديگر دست برندارم 
و اين كار را ادامه دهم. چكمه هاي بلند مي پوشيديم، 
پتوها را مي شستيم و همزمان اشك مي ريختيم.« پدر 
و برادرانش در خط اول مناطق جنگي، جانشان را به 
خطر انداخته بودند و او نمي توانست در خانه بنشيند 
و دست روي دست بگذارد؛» آن زمان هم معتقد بودم 
به عنوان زن مسلماني كه از مكتب حضرت زهرا)س( 
و حضرت زينب)س( درس گرفته ام، هر جا حضورم 
الزم باشــد، بايد آنجا را براي خودم جبهه اي فرض 
كنم. « كارخانه كنسروســازي ورامين، يكي ديگر از 
جاهايي است كه عرب رستمي همراه با زنان داوطلب 
ديگر، در آنجا مشغول درســت كردن كمپوت براي 
رزمندگان شده است. او مي گويد: »برادرانم بهترين 
پاداش را گرفتند و شهيد شدند. من هم تالش كردم 
پرچم آنها را زمين نگذارم. جنگ تمام شده بود، وارد 
فعاليت هاي جهادي شدم، هر جا ســيل و زلزله اي 
اتفاق افتاد براي كمك هاي امدادي پشــت صحنه 
داوطلب شــدم و اگر الزم بود، راهي اين مناطق هم 
مي شدم«. از سال 1361بسيجي شده و در پايگاه هاي 
مختلف، فعاليت هاي جهادي و فرهنگي را پيگيري 
كرده و فرمانده پايگاه شده است؛»خدا را شكر مي كنم 
كه اين توان را به من داد و اين راه را پيش پايم گذاشت. 
تا روزي كه جان در بدن داشته باشم براي كشورم كار 
مي كنم تا شرمنده شــهدايمان نباشم. « براي دختر 
جوان آن روزها كه با ايمان قلبي قدم در پشــتيباني 
پشت جبهه ها گذاشته، جهاد هرگز تمام نشده است. 
هر بار جايي از خاك ميهنش دچار درد و حادثه شده، 
به ياد همان روزهاي پر از ايثار و از خودگذشتگي، قدم 

به ميدان گذاشته است؛»آن سال ها براي رزمندگان 
لباس مي شستم و بســته بندي مي كردم. زماني هم 
پيش آمد كه بايد براي هموطنان سيل زده، زلزله زده 
و آسيب ديده آستين باال بزنم. باز هم در پايگاه بسيج 
و مســجد محله دور هم جمع شــديم تا لباس ها را 
بسته بندي كنيم و به دست كساني برسانيم كه به آنها 
نياز دارند.« شيوع كرونا كه اعالم شد، دوباره خواهر 

شــهيد طاقت نياورد كه دست روي دست 
بگذارد و كار داوطلبانه را شروع كرد؛ 

»اين بار براي غربالگري و همكاري 
با شبكه بهداشت كار را شروع 

كرديم. با خانواده ها تماس 
مي گرفتيم تــا ببينيم 
عالئــم ابتــال را دارند 
يا نه؟ اگــر خانواده اي 
بر اثــر اين ويــروس يا 

شــرايط پيش آمده 
دچار مشــكل شده 
بود، از هــر راهي كه 
امكان داشت به آنها 

كمك مي رسانديم.« 
مي گويــد خيلي هــا 
بــاور نمي كنند همه 

ايــن كارهايي كه انجام 
مي دهد، داوطلبانه است 
و برايش سود مادي ندارد، 
با اين حال او هرگز از راهي 

كــه انتخاب كرده پشــيمان 
نشــده است؛ »خوشــحالم كه 
همسرم در اين راه با من همراهي 

كرد و باعث شــد بتوانم كارم را 
ادامه دهم. زنان هم پا به پاي مردان 
براي كشورشــان قدم برمي دارند و 
تأثير ايــن حضــور را، در دلگرمي 

و اميــدي كه حضور زنان پشــتيبان به 
رزمندگان مي داد تجربه كرديم.«

پرچمدار برادران شهيد

زن و مرد ندارد، پاي ميهن و هم ميهن كه وســط 
باشــد، هر كس كاري از دســتش بربيايد، طاقت 
نشســتن و بي تفاوت بودن ندارد. در ســال هاي 
دفاع مقدس زناني كه پدر، برادر، همســر و فرزند 
خود را راهــي جبهه ها كرده بودنــد، براي اينكه 
سهمي در اين دفاع تاريخي داشته باشند، پشتيباني 
و فعاليت هاي حمايتي را برعهده گرفته بودند. زناني 
كه ناچار بودند در نبود مردان خانه، مسئوليت هاي 
سنگيني را عهده دار شوند، از كمك به رزمندگان 
كنار نمي كشيدند. دلگرمي رزمندگان به حضور 
اين پشــتيبانان قوي و ايثارگر بــود. جنگ تمام 
شــد اما حضور زنان در فعاليت هاي داوطلبانه و 
خيرخواهانه هرگز متوقف نشــد. همان زناني كه 
در خاكريزهاي پشــتيباني خدمــت مي كردند، 
هربار در شرايط ســخت به كمك هموطنانشان 
آمده اند. دولتخواه از ادامه فعاليت هاي زنان بعد از 
جنگ مي گويد؛ از خيريه هايي كــه با ياري مردم 
به حمايت از مردم بي بضاعــت مي پردازند، زنان 
داوطلبي كه با وقوع هر حادثه طبيعي مثل سيل 
و زلزله، قــدم پيش مي گذارند و بــاز هم پا به پاي 
مردان، ميدان را خالي نمي كنند. از زمستان سال 
قبل كه ويروس كرونا وارد كشور شد، صحنه هايي 
پيش چشم مان شكل گرفت كه شباهت زيادي با 
سال هاي دفاع مقدس داشت. پزشكان، پرستاران 
و كادر درماني كه با فداكاري و از جان گذشــتگي 
در صف اول خدمت رساني ايســتادند، ما را به ياد 
جوانمردي رزمندگاني انداختند كه براي دفاع از 
خاك ميهن و آسايش هموطنانشان، از جان خود 
مي گذشتند. اين بار جنگي در كار نيست و دشمني 
از مرزهاي ميهن ما رد نشده، اما همدلي و همراهي 
زنان و مردان براي گذراندن اين دوران ســخت، 
يادآور سال هاي دفاع مقدس است. صداي چرخ هاي 

خياطي كه بي وقفه كار مي كنند شنيده مي شود. 

زنان؛ پا به پاي مردان همه  چيز از روزي شروع شده كه يك حرف 
بي رحمانه، دلش را شكسته است؛»معلم 
سر كالس پرسيد دوســت داريد چكاره 
شويد؟من پاسخ دادم كه مي خواهم نظامي 
شوم. يكي از همكالسي ها از جا بلند شد و 
به من گفت كه هرگز اين آرزو را نكن، چون 
با نقص جسماني كه در پاهايت داري امكان 
ندارد به آرزويت برسي. آن روز دلم خيلي 
شكست و حس مي كنم مسير زندگي من 
از همان جا عوض شد.« سال1363، درس 
را در كالس ســوم راهنمايــي رها كرده و 
وارد بسيج شده است؛»همزمان آموزشيار 
نهضت ســوادآموزي هم بودم و دوره هاي 
مختلفي را مي گذراندم. سال1364، از آنجا 
كه آموزشيار نمونه اســتان بودم، قرار بود 
به عنوان نيروي رســمي آموزش و پرورش 
مشغول به كار شوم. اما من آرزوي ديگري 
داشــتم.« پدر، عموها و خانواده دولتخواه 
همگي نظامي بودند و اين آرزو در دل مريم 
نوجوان هم وجود داشــته كه قدم در راه 
آنها بگذارد؛» دوســت داشتم يا پزشكيار 
شــوم يا در ارتش خدمت كنم. اما به دليل 
داشتن مشكل جســمي، نگران بودم كه 

موفق مي شــوم يا نه؟ هربــار لباس هاي 
پاسداري را مي ديدم اشكم جاري مي شد 
و خيلي شــب ها با خدا درددل مي كردم، 
از او مي خواستم اگر دردي را به من داده، 
درهايي را هم به رويــم باز كند. « باالخره 
دعاهاي دولتخواه مســتجاب مي شود و او 
بعد از آزمون هاي مختلــف و طي مراحل 
پزشــكي، به آرزويش مي رسد و وارد سپاه 
پاسداران مي شود، آن هم زماني كه جنگ 
تحميلي هنوز ادامه دارد. دولتخواه مي گويد: 
 »دوره هاي امداد، مخابرات و »شين. ميم. ر«
 را گذراندم و كار آموزش را شــروع كردم. 
به همه شهرستان ها و روستاهاي ورامين 
مي رفتم و آموزش امداد مــي دادم. دقيقا 
در همان روزها هم، بمباران هاي شيميايي 
شروع شده بود. تمام اين مدت ما آماده باش 
بوديم، از صبح تا شب براي آموزش مي رفتم 
و شــب تا صبح در پايگاه بسيج، كارهاي 
پشــتيبانی جبهــه را انجــام مي داديم. 
پتوهاي خوني رزمندگان را مي شســتيم، 
رب و ترشي درســت مي كرديم، خياطي 
مي كرديم و بعــد از اذان صبح، به صورت 

شيفتي يكي،دو ساعتي مي خوابيديم«. 

دولتخــواه از راه اندازي كارگاه هايــي مي گويد كه در آنها 
فعاليت هــاي داوطلبانــه انجام مي شــود؛»همه در كنار 
هم كار جهادي را شــروع كرديم و اين بار هم نقش زنان 
غيرقابل انكار اســت. دوخت ماسك و گان در شرايطي كه 
كمبود اين اقالم وجود داشــت، كار مهمي بود. با همين 
فعاليت ها بود كه توانســتيم همه بيمارســتان ها و مراكز 
درماني ورامين را مورد پشــتيباني قرار دهيم و نياز آنها به 
گان، ماسك و شيلد را پاسخ دهيم.« به جز اين، فعاليت هاي 
ديگري هم هست كه در اين روزهاي سخت كرونايي، انجام 
داوطلبانه آنها تحســين برانگيز است. دولتخواه مي گويد: 
»خانواده هاي زيادي به دليل شــيوع ويروس كرونا، شغل 
خود را از دست دادند و دچار مشكالت مالي شدند. خيران 
زيادي باني شــدند و با كمك زنان پشــتيبان، بسته هاي 
حمايتي را براي اين خانواده ها بسته بندي و ارسال كرديم. 
براي افراد آسيب ديده به كمك خيران وام هاي بالعوض يا 
بلندمدت تهيه شد. خيلي از زنان جواني كه قدم به ميدان 
كمك و حمايت گذاشتند، در سال هاي دفاع مقدس حضور 
نداشتند. اما همراهان آن سال ها و زناني كه پشتيبان جبهه 
بودند، به يكديگر مي گويند كه حال و هواي اين فعاليت ها 
درســت مثل زمان دفاع مقدس اســت. همان روزهايي 
كه هيچ كس خودش را نمي ديد، همــه فقط جبهه را 
مي ديدند. حاال هم با همــان همدلي، همه فقط به 
اين فكر مي كنند كه بايد به گروهي از هموطنانشان 
كمك كنند و به آنها قوت قلب دهند«. از نگاه زني 
كه آرزوي پاسدار شدن خود را محقق كرده، سهم 
زنان در ســال هاي دفاع مقدس كمتــر از مردان 
نبوده اســت؛»امام)ره( هم معتقد بودند كه نقش 
زنان بي اهميت تر از مردان نيســت. زنان هم پاي مردان 
بودند، اگر همسرانشان در صحنه جنگ بودند، زنان 
در پشت جبهه خدمت مي كردند. اگر زنان نبودند، 
شايد مردان هم نمي توانستند در جنگ تحميلي موفق 
شوند. همدلي و روحيه اي كه زنان به مردان مي دادند، 
فعاليت هاي شبانه روزي آنها در نقش پشتيبان و برعهده 
گرفتن وظايف سخت در نبود رزمندگان، نقش مهم زنان در 
پيروزي كشورمان بود.« زناني بيشتر از 30سال قبل، سوزن 
به پارگي لباس هاي رزمندگان از جان گذشــته می زدند و 
حاال چند دهه بعد، زناني پشت چرخ خياطي نشسته اند تا 

براي هموطنان خود و كادر درمان، ماسك و گان بدوزند.

جنگ تحميلي به اوج خود مي رسد. بيمارستان ها ديگر ظرفيت ندارند و استاديوم هاي 
ورزشي به بيمارستان هاي موقت تبديل مي شوند، دولتخواه هم به عنوان امدادگر وارد اين 
فضا مي شود. او مي گويد: »قبل از اينكه وارد سپاه شوم، دختري بودم كه به دليل مشكل 
جسماني، خانواده اهميت مضاعفي برايم قائل بودند و توجه زيادی به 
من می كردند. هرگز از محيط خانواده دور نشده بودم، خواب و خوراكم 
منظم بود و هيچ سختي ای تحمل نمي كردم. اوايل كه فعاليتم را شروع 
كرده بودم، بي خوابي و فشار كاري آسيب زيادي به من وارد مي كرد. اما 
امدادگري كاري بود كه تصور نمي كردم آنقدر دشوار باشد«. دولتخواه 
جوان با آن روحيه حســاس، به بخش ويژه بيمارســتان موقت اعزام 
مي شود؛ جايي كه مجروحان بدحال در آن بستري هستند و جانبازاني 
كه آسيب هاي جدي ديده اند. او مي گويد: »با روحيه شكننده، باالي سر 
بيماري مي رفتم كه حس مي كردم اگر صبــح برگردم، ديگر روي اين 
تخت نخوابيده است. خاطرات زيادي از آن روزها دارم. تا وقتي از حال 
نمي رفتم، دست از كار برنمي داشتم. بيشتر مجروحان در معرض عوامل 
شيميايي قرار گرفته و چشم هايشان شديدا آسيب ديده بود. بايد قطره 
مخصوصي در چشم آنها مي ريختيم تا بينايي خود را از دست ندهند. اين 
قطره آنقدر چشم ها را مي سوزاند كه آن مردان قدرتمند، از درد فرياد مي زدند و من هم 
پا به پاي آنها گريه مي كردم. همه ثانيه ها و دقيقه هايي كه تا زمان پايان جنگ گذراندم، 
برايم خاطره هستند؛ خاطراتي تلخ و شيرين كه مرا ساختند. ديگر آن دختر راحت طلب 
كه هميشه آسايش مي خواست نبودم و مي توانستم خودم را با بدترين شرايط وفق دهم«.



جنگ پديده مذمومي است و تاريخ نويس ها به طور مكرر در مذمت جنگ نوشته اند، اما داستان جنگ 
ايران و عراق و دوران دفاع مقدس حكايت متفاوتي دارد و با هيچ جنگ ديگري قابل قياس نيست. دوران 
دفاع مقدس بيش از آنكه تقابل خير و شر باشد، رويارويي حق و باطل بود و شايد به همين دليل با گذشت 
نزديك به سه دهه خيلي ها هنوز نيمه پر ليوان را مي بينند و در مورد وجه مثبت ماجرا صحبت مي كنند؛ 
مثل فرشته عنبري كه داستان جانبازي اش را مصداق خدا گر ز حكمت ببندد دري، ز رحمت گشايد در 
ديگري مي داند؛ »يكي از آرزوهايم اين بود كه پزشك زنان شوم، اما با توجه به شرايط جسماني ام نتوانستم 
و به جايش دكتري علوم سياسي گرفتم. جنگ ظاهرا ســامتي را از من گرفته، اما روحيه ايثارگري و 
سختكوشي از دوران دفاع مقدس در وجودم به يادگار مانده است. گاهي اوقات چندين بار در انجام كاري 
شكست مي خورم، اما اهل كوتاه آمدن نيستم و تا كارم را به سرانجام نرسانم آرام و قرار نمي گيرم. اين روحيه 
جهادي را از سال هاي حضور در جبهه تا امروز حفظ كرده ام.« داستان زندگي فرشته عنبري در سال هاي 
بعد از دوران مقدس، مهر تأييدی است روي نظريه هايي كه مطرح مي كند يا كتاب هايي كه با عمق جان 
نوشته است. او كه طي دوران جنگ تحميلي مجالي براي ادامه تحصيل نداشت، بافاصله پس از پايان 
جنگ به خرم آباد بر مي گردد و ديپلم مي گيرد و بعد از ورود به دانشگاه در مقطع دكتري فارغ التحصيل 
مي شود. او سراغ هركاري رفته محصولي جز موفقيت درو نكرده است. جانباز دوران دفاع مقدس حاال 
دستي هم در نويســندگي دارد و درباره كتاب هايي كه تاكنون تاليف كرده مي گويد: »وقتي دانشگاه 
مي رفتم پيشنهاد كار داشتم، اما همسرم مي گفت وقتي هردو حقوق مي گيريم بهتر است اين فرصت را به 
يك نيروي جوان بدهيم. در دانشگاه كار پايان نامه انجام مي دادم تا اينكه در سال 1393دوره نويسندگي 
را در حوزه هنري قم پشت سر گذاشتم. وقتي دانشجوي ارشد بودم يكي دو كتاب نوشتم اما مي خواستم 
تخصصي تر و درباره خطه لرستان و دوران دفاع مقدس كتاب بنويسم كه همينطور هم شد و چند كتاب 

نوشته ام ازجمله پيشتازان شهادت، زنان شهيده لرستان، شهداي دانشجوي لرستان«.
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فرشته عنبري، امدادگر جانبازي كه با يك دست به جبهه رفت تا مجروحان را درمان كند 

جبهه دستم را گرفت
اما شجاعت به من داد

قريب به سه دهه از پايان جنگ تحميلي سپري شده، اما ســينه رزمنده ها هنوز هم مملو از خاطراتي 
است كه هر شنونده اي را براي شنيدن حريص مي كند. اغراق نيست اگر بسياري از رزمنده هاي دوران 
دفاع مقدس را جعبه سياه جنگ تحميلي بدانيم، چرا كه روايت هاي آنها از روزهاي شور و حماسه و توپ 
و خمپاره، واقعيت هاي تازه اي را پيش روي مخاطب قرار مي دهد. فرشته عنبري، رزمنده و جانباز دوران مقدس، يكي از همين 
رزمنده هايي است كه زندگي اش به شكل عجيبي با جنگ تحميلي و دوران دفاع مقدس عجين شده و كمتر رزمنده ای را مي توان 
سراغ داشت كه مثل او اين چنين در جبهه دفاع از ميهن، رنج كشيده باشد. او از همان نخستين روزهاي جنگ تحميلي و بر اثر 
بمباران خرم آباد دست راستش را از دست داد، اما باشكوه تر از هر پرنده اي پرواز كرد و به گفته خودش در جبهه به اوج عزت 
رسيد. تجربه زيست چند ساعته اش در سردخانه و وارد شدن نامش در فهرست شهدا يك تجربه عجيب و منحصر به فرد است؛ 
عجيب مثل روزهايي كه با يك  دست، مرهم مي گذاشت روي جراحت رزمنده هايي كه او را نماد و تجلي حضور فرشته گونه زنان 
ايراني در جبهه مي دانستند. بانوي جانباز جنگ تحميلي مي گويد جنگ يك دستش را گرفت، اما قلم را به دست ديگرش داد تا 

در قامت نويسنده، داستان ها و خرده روايت هاي كمتر شنيده شده آن دوران را براي چند نسل بعد بازگو كند.
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   بوي پيراهن يوسف
اين يكي هــم البتــه آهنگش از 
خودش به شــدت معروف تر شده 
اســت؛ كاري از مجيــد انتظامي؛ 
طوري كه گاه و بيگاه در برنامه هاي 
ريــز و درشــت، از آن اســتفاده 
مي شــود. نقش اول فيلم كيست؟ 
علي نصيريــان. اما بيراه نيســت 
اگر بگوييم كه فيلــم، حول نيكي 
كريمي مي چرخد و اوست كه دارد 
همه  چيز را به هــم وصل مي كند. 
هرچند كه شايد هم بتوان ادعا كرد 
كه نقش اين دو، شانه به شانه هم 
پيش مي رود. اما اين نيكي كريمي 
اســت كه از خارج كشور مي آيد و 
دنبال برادرش و نيمه گمشده اش 
مي گردد. در مســير همين هدف 
اســت كه با علي نصيريان آشــنا 
مي شــود. نصيريان نيــز فرزندي 
گمشــده دارد. دايي غفور، همان 
راننده تاكسي فرودگاه كه نصيريان 
نقش اش را بازي مي كند، بايد باور 
كند كه پسرش يوسف به شهادت 
رسيده؛ چرا كه همه نشــانه ها از 
اين امر ســخن مي گويد. او حتي 
پاك يوســف را كه در شكم يك 
كوسه يافته اند، باور ندارد. تا اينكه 
در مســير كاري اش با شيرين، با 
بازيگري نيكــي كريمي، آشــنا 
مي شود. خسرو، نام برادر شيرين 
اســت كه براي يافتنش از اروپا به 
ايران آمده. خســرو در واقع شهيد 
شــده، ولي همــرزم او نمي تواند 
حقيقت را به شــيرين بگويد. آنها 

سرانجام يوسف را پيدا مي كنند.

   روز سوم
يكي از فيلم هاي تحســين شــده 
محمدحســين لطيفــي را بايــد 
روز ســوم بدانيم؛ فيلمي پرچهره 
با موضوع دفاع مقــدس  كه اتفاقاً 
غيركليشه اي از كار درآمده است. 
در فيلــم پوريــا پورســرخ، باران 
كوثري، حامد بهداد، برزو ارجمند 
و... ايفاي نقــش كرده اند. موضوع، 
درباره روزهاي آخــر مقاومت در 
بخش غربي خرمشهر است. سميره 
و رضا، خواهر و برادري هستند كه 
با باقي شــهروندان خرمشــهري 
دارنــد مقاومت مي كننــد. حلقه 
محاصره تنگ تر مي شــود و پاي 
سميره هم شكسته است. در نتيجه 
او را در خانه باقــي مي گذارند، در 
موقعيتي خاص با مقــداري غذا. 
در واقــع تصميم مي گيرنــد او را 
خاك كنند تا عراقي ها متوجه اش 
نشوند. بچه هاي خرمشهر تصميم 
مي گيرند كه شــب برگردند و او را 
همراه ببرند. خواســتگار قديمي 
ســميره هم كه حاال به عراقي ها 
پيوســته، بــه خرمشــهر آمده و 
خانه آنها را اشــغال مي كند. رضا 
و دوســتانش براي نجات سميره، 
جانشان را از دســت مي دهند. در 
اين فيلم، ســميره نمادي از ايران 
است. گفته مي شود كه اين فيلم، 
از يك ماجراي واقعي برداشت شده 
است. فيلم، روايتي غيركليشه اي از 
دفاع مقدس دارد و در روايت خود، 
دچار لكنت هم نشده است. هرچند 
كه برخي منطق باقي ماندن سميره 
را چندان باورپذير نمي دانند اما در 

نهايت اينجا عالم هنر است.

چشم انتظار اسيران

براي سميره

بهنام سلطاني

ور
اهپ

ر پن
 امي

س:
عك

فرشته عنبري، در خطه لرستان متولد شده؛ جايي كه 
از نخستين روزهاي جنگ تحميلي زير بمباران دشمن 
بود و تا واپسين روزهاي دوران دفاع مقدس در نبرد نابرابر 
با نيروهاي عراقي مقاومت كــرد. قرارگرفتن دخترك 
12دوازده ســاله در ميان دود و آتش و گرفتارشــدن در 

موج انفجار بمب، تصويري دردناك و در عين حال تكراري 
از دوران جنگ تحميلي اســت. اين نخستين آتشي بود كه 

به خرمن زندگي فرشــته عنبري افتاد و شــعله هايش خيلي 
زود زبانه كشيد؛ »ســال 1359، زماني كه 12سالم بود به همراه 

2خواهرم در راه مدرسه بوديم كه هواپيماهاي عراقي براي نخستين بار 
مناطق مسكوني لرستان را بمباران كردند. ما 3خواهر بر اثر بمباران مجروح شديم، 
اما جراحت من بيشتر بود. يك تركش به پاي خواهر بزرگ ترم اصابت كرد و خواهر 
كوچك ترم هم كمي مجروح شــد، اما عصب هاي دست راست من به شدت آسيب 
ديد و از كار افتاد. 7 يا 8 ماه در بيمارســتان شهداي عشاير خرم آباد بودم. 3روز اول 
اوضاع وخيمي داشتم. دست راستم به شدت خونريزي مي كرد و امكانات بيمارستان 
هم در نخستين روزهاي جنگ تحميلي به شــدت كم بود. بر اثر خونريزي بيش از 
حد به شــدت دچار ضعف شــدم و در حالت اغما بودم. وقتي دكتر باالي سرم آمد 
متوجه حضورش بودم، اما از شدت ضعف، توان حرف زدن نداشتم و هيچ واكنشي 
نشان نمي دادم. به همين دليل پزشكان با اين تصور كه به شهادت رسيده ام دستور 
انتقالم به ســردخانه را صادر كردند.« خوابيدن در كابين هاي سردخانه و شنيدن 
سروصداي بازشدن كشوها براي جا به جايي پيكر شهدايي كه در نخستين روزهاي 
جنگ تحميلي به سردخانه منتقل مي شــدند، يكي از سورئال ترين تصاوير دوران 
دفاع مقدس است كه فرشته عنبري در متن آن قرار داشته؛ »از شدت ضعف و بي حالي 
در حالت نيمه بيهوشي بودم. در همان احوال مي ديدم كه 2نفر دِر كاور را باز كردند 
و مرا داخل آن گذاشتند، اما توانش را نداشتم كه به آنها بگويم هنوز زنده ام و نفس 
مي كشم. نمي دانم چندساعت در سردخانه بودم، اما وقتي براي پيدا كردن كابين 
خالي، كشوهاي سردخانه را باز و بسته مي كردند، ناخودآگاه كشويي كه من درون 
آن بودم باز شد و كارگر سردخانه از بخار مشــمايي كه روي صورتم كشيده بودند 
فهميد كه زنده ام. بافاصله مرا از كابين سردخانه بيرون كشيدند و مي خواستند به 
يكي از بيمارستان هاي تهران منتقلم كنند، اما در نيمه هاي راه پيكر نيمه جانم را به 
بيمارستاني در اراك رساندند و تا 6 ماه همانجا تحت درمان بودم. بعدها برادرم احمد 
كه در عمليات محمد رسوال اهلل)ص( به شهادت رسيد برايم تعريف كرد و گفت: وقتي 

به بيمارستان مراجعه كردم، فهرست شهدا را خواندم و نام تو بين 4نفر اول بود.«

700كيلومتر اسارت ورود به فهرست شهدا 

حاال تصورش را بكنيد كه يك دختر بچه 12دوازده ســاله بعد از تحمل 
درد و رنج ناشي از جراحت شديد و قطع شدن دست راست بايد به پشت 
ميز چوبي اش در يكي از مدرسه هاي نيمه مخروبه خرم آباد برگردد و براي 
بازگشت به زندگي عادي تقا كند. در اين مواقع پيوندهاي عاطفي بيش از 
هر پزشك و پرستار و روانشناسي كار مي كند. فرشته عنبري، پيوند عميق 
عاطفي با برادر شــهيدش را تنها بهانه بازگشت به زندگي عادي مي داند؛ 
»وقتي از بيمارستان به خانه برگشتم يك سال تحصيلي را از دست داده 
بودم، اما احمد مدام مرا به ادامه تحصيل تشويق مي كرد. برادرم مي گفت: 
هميشه بايد درس بخواني و خانم دكتر بشوي. هروقت به عنوان رزمنده به 
كردستان مي رفت تماس مي گرفت و به خواهر بزرگ ترم مي گفت حواستان 
به فرشته باشد تا درسش را بخواند. با تشويق برادرم و اراده خودم و كمك 
خداوند، خودم را تا سوم راهنمايي كشاندم. من دانش آموز راست دست بودم 
و وقتي دست راستم را از دست دادم درس خواندن برايم سخت شده بود. 
يادم هست وقتي در بيمارستان بودم احمد با يك دفتر و مداد و پاك كن 
آمد و گفت: بايد نوشتن را از سر بگيري. مداد را الي انگشتانم گذاشت و 
آنقدر دست چپم را گرفت و نوشت تا اينكه براي نخستين بار توانستم اسم 
خودم و احمد را بنويســم. همين تلنگري شد براي درس خواندن و ادامه 
تحصيل، اما به خاطر وضع جسماني ام يك دانش آموز منزوي بودم. وقتي 
وارد دبيرستان شدم گفتند مي خواهيم تعدادي دانش آموز را به هال احمر 
معرفي كنيم تا آموزش ببينند و امدادگر شوند. من به اتفاق چندنفر ديگر 
در دوره هاي آموزشي جمعيت هال احمر خرم آباد شركت كرديم و بعد از 
آنكه دوره كمك هاي اوليه را پشت سر گذاشتيم به مناطق امدادي جنوب 
و غرب رفتيم. هواپيماهاي عراقي آنجا را هم بمباران كردند و از ناحيه گوش 
چپ آسيب ديدم و براي دومين بار جانباز شدم.« امدادرساني با يك دست 
بيشتر به قصه مي ماند تا واقعيت؛ قصه هايي كه حتي در تخيل نويسنده هاي 
چيره دست هم نمي گنجد، اما در دوران دفاع مقدس رنگ واقعيت به خودش 
گرفت. براي جانباز دوران دفاع مقدس، يك دست براي دادن يك جرعه 
آب به برادران رزمنده كافي بود؛ »براي امدادرساني به رزمنده ها شگردهاي 
مختلفي داشتم؛ مثا هنگام تزريق آمپول از پرستارها مي خواستم هواي 
آمپول را بگيرند و آن را براي تزريق آماده كنند. با توجه به وضع جسماني ام 
نمي توانستم كار تخصصي انجام دهم، اما گاهي با دادن يك ليوان آب يا 
شربت به رزمنده ها اداي دين مي كردم. نقص عضو مانع پيشرفت و موفقيتم 
نشد و كاري كرد تا موفقيت هاي تازه را لمس كنم. وقتي به عضويت بسيج 
دانش آموزي درآمدم با فردي به نام خانم دليري آشنا شدم كه همه به او 
خواهر دليري مي گفتند. خواهر دليري مي گفت بايد در 3دقيقه اسلحه 
كاشينكف را باز كنيد و ببنديد و من به رغم معلوليتي كه داشتم اين كار را 
مي كردم. بعد از ازدواج هم با همسرم كه پاسدار بود سر باز كردن و بستن 

اسلحه مسابقه مي دادم و خيلي اوقات مسابقه را مي بردم.«

امدادگري با يك دست 

نويسندگي با موضوع زن و دفاع مقدس 

فرشــته عنبري عاوه بر زندگي در مناطق جنگي، 
به عنوان رزمنده و نيروي امــدادي در بطن اتفاقات 
عمليات مرصاد حضور داشــته و بهتر از هر كســي 
مي توانــد دربــاره نقش بي بديــل زنــان در دوران 
دفاع مقدس صحبت كند. كتاب تاريخچه دفاع مقدس 
مملو از خرده روايت هايي درباره ايثار رزمنده هايي است 
كه نجات جان همرزم را ارجح مي دانستند و به همين 
دليل شهادت را در آغوش مي كشيدند. امدادگر دوران 
دفاع مقدس مي گويد: »يك بار مجروحي را آوردند كه 
2دست و 2چشمش را در شلمچه از دست داده بود. 
آن رزمنده مجروح همسر تحصيل كرده و زيبارويي 
داشت و بعد از اين ماجراها مي توانست برود تا راحت تر 
زندگي كند، اما عاشقانه پاي زندگي اش ايستاد و در 
آن مدت كوتاهي كه آن رزمنده را تحت نظر داشتم 
مي ديدم كه همسرش او را با عشق  تروخشك مي كند 
و كمك مي كند غذا بخورد و وضو بگيرد. اين معناي 
واقعي ايثار است و ما داســتان هايي از اين دست در 
دوران دفاع مقدس كم نداشــتيم. در دوران انقاب 
هم بانويي را داشــتيم به نام مرضيه دباغ كه از طرف 
امام)ره( به عنوان فرمانده سپاه همدان منصوب شد. 
خانم دباغ به عنوان چريك انقابي، 8فرزندش را رها 
كرد و همراه شهيدمتوسليان به سوريه و لبنان رفت و 
در پيروزي انقاب هم نقش خودش را ايفا كرد«. اينكه 
مي گويند برخي رزمنده هاي دوران دفاع مقدس، اين 
روزها در سنگرهاي فرهنگي فعاليت مي كنند كليشه 
نيست و فرشته عنبري يكي از همين رزمنده هاست؛ 
بانوي امدادگــري كه پس از پايــان جنگ تحميلي 
وارد دانشــگاه شــد و دكتري علوم سياسي گرفت و 

حاال در قامت نويســنده، نقش زنان در تاريخ بعد از 
انقاب را روايت مي كند. او مي گويد بعد از ســه دهه 
قلم در دست گرفته تا درباره روي ديگر سكه بنويسد. 
درباره رنج و محنت زنان ايراني در دوران قبل و پس از 
انقاب كه از نگاه بخشي از مردم مغفول مانده است؛ 
»كتاب»700كيلومتر اســارت« را براساس داستان 
واقعي زندگي طيبه واعظي نوشتم كه در دوران قبل از 
انقاب همراه با همسر، برادر و زن برادرش با حكومت 
شاه مبارزه مســلحانه مي كرد. آنها براي ترور رئيس 
شهرباني تبريز به اين شهر سفر مي كنند، اما لو مي روند 
و دستگير مي شــوند. ســاواك خودش و همسرش 
را به اســارت مي گيرد، فرزندش را به عنوان كودك 
بي سرپرست به شيرخوارگاه تحويل مي دهد و برادر و 
زن برادرش را به شهادت مي رساند. طيبه و همسرش 
و 2شهيد با يك وانت به تهران منتقل مي شوند و در 
چنين شرايط دردناك و بي رحمانه اي 700كيلومتر را 
طي مي كنند. من براي نوشتن كتاب، چندبار با مادر 
طيبه گفت وگو كردم. او مي گفت ساواك مي خواست 
در حضور من از طيبه اعتراف بگيرد، اما دخترم هرگز 
لب به اعتراف باز نكرد. مي گفت جلوي چشمان من 
ناخن ها و دندان هاي دخترم را كشــيدند و در همان 
احوال سكته كردم. مادر طيبه سال ها در بستر بيماري 
بود تا اينكه درگذشت. با چنين روايت هايي مي خواهم 
بگويم زنــان ايراني در دوران انقــاب و دفاع مقدس 
پيشرو بودند، اما در تاريخ معاصر گمنام مانده اند. ما 
زنان رزمنده اي داريم كــه در دوران دفاع مقدس به 
شهادت رسيدند و پيكرشان هرگز پيدا نشد. ما حدود 

7هزار شهيد و حدود 6هزار جانباز زن داريم.«

فرشته عنبري جانباز 55درصد است و قاعده اش اين است كه به خاطر وضع جسماني ای كه دارد وارد هر حوزه اي 
نشود، اما او ضرب المثل با يك دست نمي توان دو هندوانه برداشــت را نقض كرده است. بانوي امدادگر دوران 
دفاع مقدس، عاوه بر نويسندگي و فعاليت در حوزه فرهنگ و آموزش، پاي ثابت مسابقات تيراندازي است و در 
برهه اي به اردوي تيم ملي جانبازان و معلوالن هم دعوت شده است، اما مي گويد حاضر نيست سنگر فعاليت هاي 
فرهنگي را ترك كند و سال هاي ميانسالي را در ميدان ورزش بگذراند؛ »زنان لر و كرد تيراندازان ماهري هستند 
و اينكه يك زن لر يا كرد اسلحه در دست بگيرد اتفاق غريبي نيست. سال 1380 وقتي در لرستان بوديم آموزش 
تيراندازي ديدم. مربي برايم يك صندلي مخصوص با پايه ساخته بود كه پايه صندلي كار دست راست را برايم 
انجام مي داد و اسلحه را نگه مي داشت. همان سال در مسابقات كشوري قهرمان شدم و انگيزه پيدا كردم تا 
تيراندازي را ادامه دهم. تاكنون 22عنوان قهرماني در مسابقات كشوري كسب كرده ام و هم اكنون به عنوان مربي 
تيم تيراندازي جانبازان و معلوالن استان قم فعاليت مي كنم. جنگ چهره زشتي دارد، اما آدم اگر زرنگ باشد 
در جنگ خيلي چيزها ياد مي گيرد. اگر روزي بخواهم درباره خودم و جبهه و جنگ با تنها فرزندم صحبت كنم 

حتما به او مي گويم جبهه يك دستم را گرفت، اما شجاعت و جسارت را به من داد.«

جانبازي با 22عنوان قهرماني 

امدادرساني 
با يك دست 

بيشتر به قصه 
مي ماند تا واقعيت؛ 

قصه هايي كه حتي در 
تخيل نويسنده هاي 

چيره دست هم 
نمي گنجد، اما در دوران 

دفاع مقدس رنگ 
واقعيت به خودش 

گرفت

يك فاميل با 51شهيد و جانباز 
روايت هاي بســياري درباره شــهادت چندبرادر در دوران 

دفاع مقدس نقل شده، اما كمتر شنيده ايم كه خواهري به خونخواهي 
برادر شهيدش به جبهه برود و در برابر دشمن قد علم كند. فرشته عنبري 

با گذشت چنددهه، به دور از احساس و با منطق درباره حضورش در جبهه 
صحبت مي كند؛ »وقتي احمد به شهادت رســيد مي گفتم  اي كاش من 
هم پسر بودم و به عنوان ســرباز به جبهه مي رفتم تا انتقام خون برادرم را 
بگيرم، اما بعدها كه آموزش هاي عقيدتي را پشت سر گذاشتم به اين نتيجه 
رسيدم كه اين يك تفكر خصمانه است. جبهه معنويت و خلوص نيت را به 
نسل ما آموخت. من 16ســالم بود كه به جبهه رفتم و در همان سن وسال 
آموختم كه به عنوان رزمنده و امدادگر، وظيفه ام دفاع از نظام و انقاب است 
و ديگر هيچ.« حضور زنــان در صحنه دفاع مقدس بخشــي از واقعيت آن 
دوران است. بسياري از مادران ايراني با يك دست گهواره را تكان مي دادند 
و با دســت ديگر تاريخ را، يا دختراني كه خودشان را به خدا مي سپردند و 
راهي جبهه مي شدند. فرشته عنبري يكي از همين دختران شجاع دوران 
دفاع مقدس اســت كه بدون اعتنا به ســختگيري هاي خانواده و به رغم 
جانبازي، به عنــوان امدادگر در عمليات مرصاد حضور داشــته؛ »مادرم 
مي گفت اگر با اين وضعيت به جبهه بروي شيرم را حالت نمي كنم و من 
براي اينكه مادرم را آرام كنم مي گفتم بــه اردوي دانش آموزي مي روم. 
وقتي به جبهه رفتم و براي دومين بار جانباز شــدم مادرم چشم غره اي 
به من رفت و با لهجــه لري گفت: آخيش، خوبت شــد كه رفتي. مادرم 
حق داشت چون 3روز بعد از شــهادت برادرم، دايي ام شهيد شده بود. 
عاوه بر اين برادرم كــه در ارتش خدمت مي كــرد و خواهر بزرگ ترم 
در بمباران مجروح شــده بودند و در يك بازه زماني چندساله 51نفر 

از اقوام ما يا به شهادت رسيدند يا جانباز شــدند. حتي در برهه اي 
دايي ام و 8فرزندش در جبهه بودند. مادرم در آن روزها شمايل زن 

 صبور ايراني بود كه در روايت هــاي دفاع مقدس كمتر به آن 
اشاره مي شود.«

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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گفت وگو با نخستين زن اسير ايراني كه 2 سال با جراحات بسيار در زندان عراقي ها بود

بعثي ها به من مي گفتند
پاسدار خميني

اوايل جنگ بود. مهر  ماه 1359. همراه همسرش حبيب شريفي، فرمانده وقت سپاه دشت آزادگان در 
راه سوسنگرد به اهواز بود تا پيش خانواده اش برود. اما هنوز چند كيلومتري از شهر دور نشده بودند 
كه مورد تهاجم نيروهاي عراقي قرار گرفتند. هر دو به شدت مجروح شدند و در راه رسيدن به عراق، 
حبيب به شهادت رسيد. و اين اتفاق تلخ، آغاز داستان نخستين زن اسير ايراني در زندان بعثي هاست؛ خديجه ميرشكار، اسير 
شماره 0339. زن جواني كه تك و تنها قدم به اردوگاه بغداد گذاشت، همسرش جلوي چشمانش به شهادت رسيد، به خاطر 
سوءتفاهم هايي كه به وجود آمد، به عنوان يك زن نظامي شناخته شد و بارها و بارها در معرض شكنجه هاي روحي و جسمي 
قرار گرفت، به دليل تركش هايي كه در بدنش بود تا پاي مرگ رفت، ماه ها حبس در انفرادي را تحمل كرد، 2 بار زير تيغ جراحان 
در بيمارستان هاي عراق قرار گرفت و آخر سر در خرداد ماه سال   1361 بعد از تحمل حدود 2 سال اسارت، طعم آزادي را چشيد 
و به ايران بازگشت. حاال اين راوي زنده روزهاي جنگ، 40 سال دورتر از روزي كه به اسارت عراقي ها درآمد، برايمان از دو سالي 

مي گويد كه با مجروحيت در اردوگاه ها گذشت. از روزهايي كه قرآن تنها مونسش بود.

 پنجشنبه    
3  مهر  1399  
شماره 93  

مي خواستند چادرم 
را از سرم بردارند و به 
جاي آن يك شلوارك، 

يك بلوز و يك كاله 
تنم كنند. وقتي متوجه 
شدم در همان حالت 

نيمه هوشيار جيغ و 
داد كردم و گفتم من 
با همين لباس هاي 
خوني و پاره راحتم

  موافقيد گفت وگويمان را از جمله اي 
كه در كتاب خاطرات تــان وجود دارد، 
شروع كنيم؟ در كتاب »تا نيمه راه« جايي 
از قول تان مي خوانيم كه به همسرتان آقا 
حبيب مي گوييد از خــدا مي خواهم هر 
باليي سر شما مي آيد، سر من هم بيايد! 
ظاهرا دعايتان هم مستجاب شد و همراه 
همسرتان اسير  شــديد. برايمان درباره 

چگونگي اسارت تان مي گوييد؟
ما در بســتان زندگي مي كرديم؛ شهري مرزي كه 
فاصله زيادي با مرز چذابه نداشت. جنگ كه شروع 
شد، با اصرار خانواده ام بســتان را ترك كردم و به 
سوسنگرد رفتيم. اما آنجا هم از خمپاره دشمن در 
امان نماند. براي همين خانواده ام تصميم گرفتند به 
اهواز بروند. اما من ديگر همراهشان نرفتم. مي گفتم 

اگر همينطور بخواهيم شــهر به 
شــهر نقل مكان كنيم، حبيب كه 
در خط مقدم جنگ اســت، ديگر 
پيدايــم نمي كند. بــراي همين 
همــراه خاله هايم بــه طرف يكي 
از روســتاهاي نزديك سوسنگرد 
رفتم و آنجا منتظر حبيب شــدم. 
اتفاقا همــان روز حبيــب با يك 
ماشــين جيپ پر از مهمات آمد 
دنبالم. گفت: »شــهر در محاصره 
عراقي هاست. بيا تا ببرمت اهواز، 
پيش خانــواده ات«. همان موقع 
هم يك اسلحه دســتم داد تا اگر 

الزم شــد از خودم دفاع كنم. هميــن كه در جاده 
افتاديم، يكدفعه سمت راســت جاده چند نفربر و 
تانك ديدم. خوشحال شــدم، فكر كردم نيروهاي 
كمكي هستند. درحالي كه بعثي ها بودند و به محض 
اينكه ما را ديدند، شروع به تيراندازي كردند. حبيب 
با ســرعت زياد رانندگي مي كرد، اما درنهايت آنها 
الســتيك ها را هدف قرار دادند و ماشين از حركت 
ايستاد. در كمرم احساس سوزش شديدي داشتم. 
نگاهم به حبيب افتاد، ديدم تيري به پايش اصابت 
كرده و سخت مجروح شده. من هنوز محكم تفنگم 
را در آغوش گرفته بودم كه عراقي ها آمدند و من را 
از ماشين بيرون انداختند. همين كه روي خاك ها 
افتادم، تفنگ از دستم افتاد. يكدفعه همه شان فرياد 
زدند يك زن نظامي، يــك زن نظامي! به هر حال 
آنها يك ماشين نظامي را زده بودند، من هم اسلحه 
داشتم، بنابراين فكر كردند كه نظامي ام. دستم را 
روي كمرم گذاشتم. جايي كه به شدت مي سوخت. 
حفره اي در پهلويم درست شده بود و دستم كامال 
داخل بدنم فرو مي رفت! خون از كمرم بيرون مي زد. 
اما من هيچ حس دردي نداشتم، فقط مي سوختم. 

انگار روي كمر و پهلويم آب جوش ريخته باشند.

   سريال گل پامچال
البته شايد بيشــتر از خود سريال، 
آهنگ آن باشــد كه مشهور شده؛ 
آهنگي كه بــراي ابتداي دهه 70، 
يك سنت شكني خاص بود و حتي 
به قدري مورد توجــه قرار گرفت 
كه در ســاعت هاي زنگ تفريح و 
جشــن ها در مــدارس و... پخش 
مي شد. سريال »گل پامچال«، در 
زمان خود ســر و صداي زيادي به 
پا كرد و بهترين ســريال سال هم 
لقب گرفت. محمدعلــي طالبي، 
كارگــردان و كامبوزيــا پرتــوي 
هم نويســنده اش بود. بازيگراني 
چون فاطمه معتمدآريا و ســتاره 
جعفري و داوود رشيدي و كيومرث 
ملك مطيعي و... هــم در آن ايفاي 
نقش كردند. موســيقي فيلم هم 
كه اثر محمدرضا عليقلي بود. اين 
سريال كه محصول گروه تلويزيون 
شــاهد بود، از شــبكه اول سيما 
پخش شد. هنوز هم خيلي ها اين 
سريال را به ياد دارند و به نوعي جزو 
نوستالژي هاي سن و سال دارها قرار 
گرفته است. اين فيلم نيز چون باشو 
غريبه كوچك، از جنوب به شمال 
كشور مي رســد. در واقع داستان، 
درباره دختري به نام ليالســت كه 
زادگاهــش مورد بمباران شــديد 
قرار گرفته و همــه اهالي و اعضاي 
خانواده اش شهيد مي شوند. او هم 
به ناچار به پيرمــردي پناه مي برد 
تا بتواند كمكش كند كه خواهرش 
را پيدا كند. آنها بــراي پيداكردن 
خواهر ليال ســر از شمال كشور در 

مي آورند و باقي ماجرا.

   بوسيدن روي ماه
اين فيلم مادرانه دفاع مقدسي هم، 
به واقع در بستر همان گره محبوب 
فيلمســازان دفاع مقــدس اتفاق 
مي افتد؛ مادران چشم انتظار. البته 
اين سوژه و ايده، ضمن اينكه خيلي 
خوب است ولي روايت و ساخت آن 
نيز به همين نسبت سخت است. به 
نوعي يك سهل و ممتنع است كه 
هر كسي شايد از عهده اش برنيايد. 
اما فيلمســازي همايون اسعديان 
و تدوين هايــده صفي ياري، باعث 
شــده اســت تا »بوســيدن روي 
مــاه«، در روايــت ايــن موضوع 
خاص هيچ لكنت زباني نداشــته 
باشد و با شــفافيت هر چه تمام تر 
اين قصــه را به روايت بنشــيند. 
موضوع، زندگي احترام السادات و 
فروغ است كه دو مادر سالخورده 
در همســايگي هم هســتند كه 
سال هاست چشم انتظار فرزندان 
به جنــگ رفته خود هســتند. به 
واقع اين غم بزرگ، باعث نزديكي 
بيشــتر و عميق تر ايــن دو به هم 
شده اســت. هر هفته هم به ستاد 
شــهدا مي روند تا شايد كه خبري 
از دردانه هايشان به دست بياورند. 
تا اينكه احترام السادات يك روز به 
تنهايي به ستاد شهدا رفته و متوجه 
مي شود كه جسد پسرش پيدا شده 
و بازگشته اســت. اما او مي خواهد 
كه به فروغ، بگويد كه اين جســد، 
پيكر فرزند گمشده اوست. چرا كه 
فروغ سرطان دارد و چند صباحي 
 بيشــتر زنده نيســت. چه گره اي 

دراماتيك تر از اين؟

نوستالژي دهه 70

در انتظار گمشدگان

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد

پرنيان سلطاني
عنوان يك زن تنها، مجروح ولي در عين حال مقاوم براي 
خانواده هايشــان تعريف مي كنند. گاهي هم يواشكي 
خبرهاي جنگ را برايم مي آوردنــد. يك بار به يكي از 
آنها گفتم يك قرآن كامل مي خواهم. يك روز يك قرآن 
كوچك اندازه كف دست برايم آورد كه چاپ بيروت بود. 
انگار دنيا را به من دادند. اين قــرآن كه هنوز هم آن را 
دارم، مونس روزها و شب هاي من شد. با آن ديگر اسارت 
برايم سخت نبود. تحمل غم حبيب، دوري از خانواده و... 
برايم آسان شــده بود. آرامش خيلي خاصي پيدا كرده 
بودم. به جاي اينكه مرتب گريه كنم و با خودم فكر كنم 
چرا اينطور شد و چرا آنطور شد، آنقدر قرآن مي خواندم تا 
خوابم مي برد. باور نمي كنيد من هر سه شبانه روز يك بار، 

قرآن را ختم مي كردم.
  در روزهايــي كــه كنــج انفرادي 
مي گذشت، چه آرزويي داشتيد؟ با خودتان 
برنامه ريزي نمي كرديد كه وقتي آزاد شديد، 

چه كارهايي انجام دهيد؟
من فقط آرزو داشتم كه جنگ به نفع ما تمام شود و همه 
ما با پيروزي برگرديم. دلم نمي خواست وقتي برمي گردم 
عراقي ها حتي يك وجب از خاك ايران را گرفته باشند. 
دوست داشتم وقتي برمي گردم همه  چيز مثل روز اولش 

باشد. امام باشد، انقالب باشد، ايران باشد.
  در نهايت خرداد ماه سال 1361 هم آزاد 

شديد. چطور شد آزادتان كردند؟
صليب سرخ جهاني پاي كار آمد و قرار شد افرادي كه 
مجروح هستند، نابينا يا قطع نخاع شده اند، پير و مسن 
هستند و در كل ناتوانند با اســراي عراقي در ايران كه 
همين شرايط را دارند، مبادله شــوند. من هم به دليل 
خونريزي هاي زيادي كه داشتم و نياز دوباره اي كه به 
عمل جراحي بود، جزو اين گروه قرار گرفتم. نخستين 
گروه كه مبادله شــدند، گروه دوم نوبت ما شــد. من و 
36 نفر ديگر در گروه دوم مبادله شديم و در خرداد ماه 

سال 61 به ايران برگشتيم.
  اصال فكــرش را مي كرديد روزي آزاد 

خواهيد شد؟!
آنطور كه عراقي ها مدام مي گفتند پاســدار خميني، 
پاسدار خميني، من فكر مي كردم اينها باالخره من را 
جايي می برند و سر به نيست مي كنند؛ اما در عين حال 
هميشه در دلم اميد داشتم كه آزاد خواهم شد. يعني به 

خدا توكل كرده بودم.
  اين اســارت برايتان چه دستاوردي 
داشت؟ خديجه ميرشــكار بعد از اسارت 
چقدر با خديجه ميرشــكار قبل از اسارت 

تفاوت دارد؟
قطعا خيلي فــرق كرده ام. خيلي صبورتر شــده ام. اما 
پررنگ ترين وجه اسارت براي من، توكل است. به واقع 
به اين باور رســيده ام كه تا خدا نخواهد هيچ برگي از 

درخت نمي افتد.
  كمي هم از روز آزادي تــان برايمان 
بگوييد. از لحظات شيريني كه با خانواده تان 

ديدار كرديد.
خب راســتش من وقتي در هواپيما بودم و به ســمت 
ايران پرواز مي كردم، خيلي ناراحت بودم. من با حبيب 
رفته بودم و بدون حبيب برمي گشــتم. مدام از خودم 
مي پرســيدم جواب خانواده اش، جواب مادرش را چه 
بدهم؟ اما خــب به هر حال آزادي حس لذت بخشــي 
هم داشت. من بعد از 9 يا 10  ماه اسارت، توسط صليب 
سرخ براي خانواده ام نامه اي نوشتم و مطلعشان كردم كه 
اسير شده ام. وقتي به تهران رسيدم، صدا و سيما با من 
مصاحبه اي كرد كه خانواده ام از طريق همان مصاحبه 
متوجه شدند برگشته ام. آن زمان آنها در اصفهان زندگي 
مي كردند. برادرم همان شبانه به سمت تهران راه افتاد.
   شما كه خودتان يك زن فعال در جريان 
دفاع مقدس بوديد، نقــش زنان در روزگار 

جنگ و جبهه را چه ديديد؟
واقعا خانم ها خيلي نقــش مهمي در جريان 
پيروزي جنگ داشــتند. اگر هر كدام از آنها 
جلوي جبهه رفتن همسر، پسر يا برادرشان 
را مي گرفتنــد، قطعــا نمي توانســتيم به 
پيروزي دســت پيدا كنيم. خانم هــا ماندند و با 
همه سختي ها ســاختند تا مردهايشان بتوانند 
بجنگند و از كشورشان دفاع كنند. مادري كه 
راضي نمي شد خار در پاي بچه اش برود، خودش 
پسرش را راهي جبهه مي كرد و وقتي شهيد مي شد 
زير تابوتش مي رفت و تشييعش مي كرد. ضمن اينكه 
بسياري از خانم ها هم در ســتادهاي پشتيباني جبهه 
حضور فعالي داشــتند و نقش بســيار مهمي در اين 

پيروزي بزرگ ايفا كردند.

وقتي از خديجه ميرشــكار مي خواهيم خاطره اي از روزهاي اسارتش 
برايمان تعريف كند، نامي از دكتر مجيــد جاللوند مي برد و مي گويد: 

»در بهداري اردوگاه موصل يك دكتر ايراني بود كه عالوه بر فارسي، تركي و 
انگليسي هم بلد بود و هر وقت الزم مي شد، كار يك مترجم را انجام مي داد. بعد 
از عمل دومم، عراقي ها فقط پانسمانم را عوض مي كردند و نهايتا قرص مسكن 

مي دادند. چون آنتي بيوتيك خيلي كمياب بود، هميشه از آن بي بهره بوديم. اما 
دكتر جاللوند مخفيانه برايم آمپول هاي پني سيلين قوي برمي داشت و هر وقت 
دكترها و پرستارها مي رفتند، ســريع به من تزريق مي كرد«. و بعد ادامه مي دهد: 

»خاطرم هست ساعت مچي اش را كه تنها دارايي اش بود، گرو گذاشته بود تا بتواند 
براي قطع نخاع ها از بيمارستان شهر موصل ويلچر بگيرد. آنها را روي ويلچر مي گذاشت، 
كمك شان مي كرد به سرويس بهداشتي بروند يا حمام كنند. كال خيلي به اسرا كمك 

مي كرد و من هميشه دعاگويش هستم«.

نگاهي به خاطرات نخستين اسير زن ايراني
اسير شماره 0339  

اگر مي خواهيد بيشتر درباره آزاده خديجه 
ميرشــكار بدانيد و خاطــرات روزهاي 
اســارتش را با جزئيات بيشتري بخوانيد، 
حتما ســري به كتاب هاي »اسير شماره 
0339« و »تا نيمــه راه« بزنيد. هر دو اين 
كتاب ها كه درباره زندگي پر فراز و نشيب 
نخستين اسير زن ايراني است، كمك تان 
مي كنند تا با جزئيات بيشــتري اتفاقات 
اســارت اين بانوي مقاوم و صبــور را در 
ذهن تان به تصوير بكشــيد. كتاب اسير 
شماره 0339، كتابی 80صفحه اي است كه 
به همت رضا رئيسي در سال 1376 توسط 
انتشارات سوره مهر روانه بازار كتاب شده 
و كتاب تا نيمه راه اثر ابوالقاسم عليزاده را 

نشر شمشاد منتشر كرده است.

  بعد هم كه ظاهرا كارت شناســايي 
همســرتان برايتان دردسر درست كرد. 

درست است؟
بله. همان موقع كه اسير شديم، سربازها جيب هاي 
حبيب را گشتند و هر چه داشت از كليد و پول و ساعت 
و... از او گرفتند. غافل از اينكه كارت شناسايي اش در 
جيب پيراهنش بود! كارتي كه رويش نوشــته شده 
بود فرمانده سپاه دشــت آزادگان؛ نصفه شب وقتي 
در آمبوالنس تنها بوديم، كارتش را به دســتم داد و 
گفت اين يعني تير خالص هــر دويمان! آن را از بين 
ببر. كارتش پرس شده بود. خودش كارت را گرفت و 
با دست و دندانش آن را از وسط نصف كرد. من هم با 
خوني كه از خودمان كف آمبوالنس ريخته بود، عكس 
و نوشــته ها را از بين بردم. كارت به كلي از بين رفته 
بود كه يكدفعه در آمبوالنس باز شد و بعثي ها پوسته 
كارت را دســتم ديدند. چون فكر 
مي كردند حبيب را كامل گشته اند، 
تصور كردند اين كارت خودم بوده 
كه نابودش كردم! من را از آمبوالنس 
به بيرون پرت كردند، كلت را جلوي 
پيشاني ام گذاشــتند و گفتند بگو 
كی هســتي؟ هيچ حرفي نمي زدم. 
عراقي ها مي گفتند ما وقت نداريم كه 
براي تو تلف كنيم. يا حرف مي زني 
يا همين جــا مي ميــري. در همان 
حالي كه شــهادتينم را مي خواندم، 
ماشيني از راه رســيد. فرمانده هاي 
عراقي بودند. درباره ما پرســيدند و 
وقتي شنيدند نظامي هستيم، گفتند اينها را نكشيد. 
اگر تا عراق زنده بمانند، مي توانيم اطالعات خوبي از 
آنها به  دست بياوريم. خالصه من را دوباره به آمبوالنس 

برگرداندند و به سمت عراق به راه افتاديم.
  همسرتان در همين مسير رسيدن به 

عراق شهيد شدند؟
بله. ما تا صبح ذكر گفتيم و قرآن خوانديم. اذان صبح 
كه شد، در همان آمبوالنس نمازمان را خوانديم. بعد 
ديدم حبيب آرام آرام چشــم هايش را مي بندد. فكر 
كردم خوابش برده. با خــودم گفتم ديگر حرف نزنم 
و بگذارم اســتراحت كند. به هر حال چند روزي در 
جبهه بوده، از ديــروز تا حاال هم خونريزي داشــته 
و حتما خيلي خسته اســت. بعدتر هم كه صدايش 

كردم و جواب نداد، فكــر كردم به  خاطر 
خونريــزي بيهوش شــده. اما 

واقعيت اين بود كه حبيب 
به شــهادت رسيده 
بود. صبح رسيديم 
ن  ســتا ر بيما

العماره عراق. 

بود، انفرادي ها ســخت ترين تصويرم از دوران اسارتم 
هستند. شب كه مي شــد، ســكوت و تاريكي مطلق 
همه جــا را فرامي گرفت و من به معنــاي واقعي كلمه 
وحشت مي كردم. با خودم حرف مي زدم، ذكر مي گفتم 
و سوره هايي از قرآن كه حفظ بودم مي خواندم. در عين 
حال مريض هم بودم. چند تا از تركش ها را از بدنم بيرون 
آورده و بخيه كرده بودند، اما هم خونريزي داشتم، هم 
جاي زخمم عفونت كرده بود و مرتب تب و لرز مي كردم. 
به زور نفس مي كشيدم. براي اينكه كوچك ترين تكاني 
بخورم، بايد دستم را به ديوار مي گرفتم و با تحمل درد 
فراوان، كمي در سلول كوچكم جابه جا مي شدم. االن 
كه دارم از آن روزها تعريف مي كنم، با خودم مي گويم 
چطور طاقت آوردم؟ چطور پناهنده نشدم؟ چطور به آنها 
التماس نكردم؟ چطور هيچ وقت نگفتم گرسنه هستم يا 

لباس هايم خوني و كثيف هستند و لباس مي خواهم؟!
  اسارت براي يك زن چه چالش هايي 
داشــت؟ يعني مي خواهيم بدانيم جدا از 
مشــكالتي كه همه اسرا داشــتند، چه 
مسئله اي بود كه به  خاطر زن بودنتان با آن 

دست به گريبان بوديد؟
موضوع حجاب خيلــي موضوع مهمي برايــم بود. در 
بيمارستان بازجوها من را شــكنجه روحي و جسمي 
مي دادند. به  خودم، خانواده ام و رهبرم ناسزا مي گفتند، 
با چوب دســتي نظامي كتكم مي زدند، اما هيچ كدام 
به اندازه وقتي كه مي خواســتند لباس هايم را با لباس 
بيمارســتان عوض كنند، ســخت نبود! مي خواستند 
چادرم را از ســرم بردارند و به جاي آن يك شلوارك، 
يك بلوز و يك كاله تنم كنند. وقتي متوجه شــدم در 
همان حالت نيمه هوشيار جيغ و داد كردم و گفتم من 
با همين لباس هاي خوني و پاره راحتــم. من كه دارم 
مي ميرم، چه كار به كارم داريد؟ آنقــدر فرياد زدم كه 
يكي از پزشك هايشــان نجاتم داد و گفت نمي خواهد 
لباس بيمارســتان تنش كنيد. خودم يك ساك لباس 
داشتم كه وقتي اسير شدم همراهم بود. پرستارها همان 
لباس ها، همان مانتو، مقنعه و چادر اضافه را تنم كردند و 

قضيه ختم به خير شد.
  در تمام روزهايي كه در اســارت به 
سر مي برديد، بيشتر به چه چيزهايي فكر 

مي كرديد؟
همه فكر و ذكرم پيروزي در جنگ بود. عراقي ها مدام 
مانور مي دادند و مي گفتند ما فالن شهر را هم گرفتيم، 
ديگر داريم به تهران مي رسيم؛ براي همين هميشه دعا 
مي كردم كه اين انقالب كه با سختي به دست آورديم، 
از دســت نرود و در اين جنگ پيروز شويم. خيلي هم 
به خانواده ام فكــر مي كردم. مدام بــا خودم مي گفتم 
خانواده ام مي دانند اسير شده ام؟ االن چه حالي دارند؟ 

حبيب هم كه هميشه در ذهنم بود.
  در آن لحظات سخت تنهايي و درد، چه 

چيزي آرامتان مي كرد؟
قرآن. من در انفرادي كه بودم، فقط آرزوي داشتن يك 
قرآن كامل را داشتم. 2 تا از نگهبان هايي كه مراقب من 
بودند، شــيعه بودند. بعد از مدتي كه با هم هم صحبت 
شــديم، از خودشان گفتند، از اينكه ســرباز هستند و 
مجبورند اينجا باشــند و از اينكه از من به  

برانكارد آوردند و من را به بيمارستان بردند و حبيب در 
آمبوالنس ماند. ديگر او را نديدم و حاال فقط خاطراتش 

برايم مانده است.
  بعد كه عمال دوران اسارت تان شروع 
شد، چطور با شما رفتار مي كردند؟ مخصوصا 
كه فكر مي كردند نظامي هستيد و احتماال 

شكنجه مي شديد.
تا آخرين روز اسارتم هم فكر مي كردند نظامي هستم؛ 
مي گفتند اين زن اسلحه داشته، سوار ماشين مهمات 
بوده، كارت شناسايي اش را از بين برده و مانتوي سبز هم 
به تن داشته، پس حتما نظامي است. هر چه مي گفتم 
ما اصال زن نظامي كه به خط مقدم جبهه برود نداريم و 
حبيب شوهرم بوده، به خرجشان نمي رفت. مي گفتند 
شما همكار بوديد. اما شانس بزرگي كه آوردم اين بود كه 
مجروح بودم. اگر چه با وجود مجروحيت شديد باز هم از 
شكنجه ها در امان نبودم، اما اگر مجروح نبودم احتماال 
شــكنجه هاي ســخت تري در انتظارم بود. در همان 
20-19روزي كه در بيمارستان العماره عراق بودم، هر 
شــب بازجويي ام مي كردند. اما واقعا من كاره اي نبودم 
كه بخواهم از عمليات ها، محل مهمات و... خبر داشته 
باشم. هر چه مي گفتم، باورشان نمي شد. فكر مي كردند 

دروغ مي گويم.
  قطعا برايشان خيلي عجيب بود. به هر 

حال شما نخستين اسير زن ايراني بوديد.
واقعا هم خيلــي عجيب بود. بعــد از اينكه مــن را از 
بيمارستان به اردوگاه بغداد بردند، ديگر هيچ زنی نديدم. 
همه نظامي هاي اردوگاه با تعجب من را به يكديگر نشان 
مي دادند و مي گفتند اين زن نظامي است و در خط مقدم 
جبهه مجروح شــده؛ براي همين مرا به اردوگاه اسراي 
ايراني نمي بردند و در انفرادي نگه مي داشتند. نزديك 
4 ماه انفرادي بودم. طوري مي گفتند اين پاسدار خميني 
است، انگار هيچ كس نمي توانست صدام را 
نابود كند، جز پاسدار خميني؛ من هم در 
دلم به آنها مي خنديدم كه فكر مي كردند 

چقدر نيروي مهمي هستم. 
  كمي بعد از شــما 4 زن ديگر هم 
اسير شــدند. وقتي آنها را به اردوگاه 
آوردند، باز هم تغييري در وضعيت شما 

ايجاد نشد؟
نه. يكي از اســراي ايراني در استخبارات 
عراق، خبر اســارت خانم ها آباد، ناهيدي، 
بهرامي و آزموده را به مــن داد و گفت از 
عراقي ها بخواه تو را پيــش آنها ببرند. اما 
من هر چه بــه عراقي ها مي گفتــم، انكار 
مي كردند و مي گفتند غيراز تو زن ديگري 
اسير نيست. مرتب هم مي گفتند تو پاسدار 
خميني هســتي؛ انگار بــه همين دليل 
حســاب من را از ديگر زنان اسيران جدا 

كرده بودند.
  سخت ترين تصويري كه از دوران 

اسارت تان داريد، چه تصويري است؟
جدا از همان شب اســارت كه خيلي سخت و ترسناك 

دكتر ايراني برايم آنتي بيوتيك پيدا مي كرد!



12

 مريم كاظم زاده، عكاس و خبرنگار زن دفاع مقدس و همسر
شهيد اصغر وصالي از رسالتش در ثبت واقعيت هاي جنگ مي گويد

جنگ در ذهنم 
ثبت شده  است

   پنجشنبه
  3  مهر  1399

  شماره 93

ويالييها
اين فيلــم را، يك كارگــردان زن 
ساخته اســت؛ كارگردان زني كه 
البته »وياليي هــا« را بايد بهترين 
اثر او بدانيــم. فيلم كاماًل در حوزه 
رويكــرد زنــان و دفاع مقــدس 
مي گذرد. اصاًل فيلــم درباره زنان 
دفاع مقــدس اســت؛ زنانــي كه 
همراه با مردان خود به شــهركي 
در اطراف انديمشــك آمده اند تا 
هم به كارهاي پشت جبهه كمك 
كنند، هــم در كنار هم باشــند و 
هم اينكه نزديك بــه مردان خود 
باشــند و بتوانند آنها را در فاصله 
زماني كمتري ببينند. در اين فيلم 
بازيگراني چــون طناز طباطبايي، 
پريناز ايزديار، آناهيتا افشار، علي 
شادمان، صابر ابر، ثريا قاسمي و... 
ايفاي نقش كرده انــد. وياليی ها، 
به عنوان يك فيلم با نگاه اجتماعي 
به جنگ، در زمان ارائــه و نيز در 
جشــنواره فيلم فجر تحسين هاي 
زيادي را برانگيخت. اساســاً اسم 
فيلم از شهركي وياليي در اطراف 
انديمشك گرفته شده است؛ جايي 
كه پيش از انقالب محل ســكونت 
كارگران پيمانكار راه آهن جنوب 
بود. به واقع بيننــده در اين اثر، به 
ژرفنــاي زندگي ايــن خانواده ها 
مي رود؛ خانواده هايي كه همه مدل 
شخصيت و رويكرد و نگاه فرهنگي 
و اجتماعي هم داخل آنها هست. 
پس نگاه ما به جنگ  را كمي دچار 
كليشه شــكني مي كنــد؛ نگاهي 
كه زن هــا دارند براي مــا روايت 
مي كنند؛ درباره زنان دفاع مقدس.

شيار143
اين فيلم هــم اثري اســت كه از 
زنان دفاع مقــدس روايت مي كند. 
به همين خاطر اســت كه به شدت 
فيلمي زنانــه و البتــه مادرانه از 
آب در آمده اســت. به راستي كه 
مهري باالتــر از مهــر مادرانه در 
جهان نمي تــوان يافت؛ مهري كه 
همه واقعيت هــا را به نفع خودش 
عــوض مي كنــد. ماجــرا درباره 
مادران چشــم به راه عزيز اســت. 
اساساً چشم به راه بودن عزيز، جزو 
گره هاي داســتاني دراماتيك در 
ادبيات داستاني و سينماي ما بوده 
و هســت. به همين دليل است كه 
از اين دست آثار ســينمايي زياد 
مي بينيم. در »شيار 143«، مادري 
را مشــاهده مي كنيم كــه متعلق 
به روســتايي دورافتاده از حوالي 
كرمان اســت. اما اين مــادر، چه 
چيزي مي تواند براي روايت داشته 
باشــد؟ به خاطر بايد داشته باشيد 
كه جزئي ترين احساســات آدمي، 
قابليت تبديل شدن به كالن ترين 
احساسات هنري را دارد. او منتظر 
پسر خود است؛ پسري كه مي گويند 
مفقوداالثر و مفقودالجسد است. اما 
مگر مادر مي توانــد اين حرف ها را 
باور كند؟ او راديويي به خود بسته 
و مدام اخبار آزادي اسراي ايران و 
عراق را دنبال مي كند تا نشــانه اي 
پيدا كند. زمانه مي گذرد ولي مهر 
او كم نمي شود. همه اهالي روستا 
و كســاني كه درگير خبر آوردن و 
بردن از اسرا و جانبازان و... هستند، 

مستأصل شده اند.

خانواده ها و جنگ

او يك مادر بود

كرده باشد و نتوانيد دست به دوربين ببريد؟
اين اتفاق فراوان مي افتاد. بعد از ســال ها بســياري از 
قاب ها فقط در ذهن مانده و با خودم مي گويم  اي كاش 
مي توانستم آن صحنه را ثبت كنم! بعضي وقت ها امكان 
اينكه عكس بگيرم وجود نداشت چون كار مهم تري وجود 
داشت، دوربين روي دوشم بود اما اولويت اين بود كه در 
آن شرايط كار مهم تري انجام دهم. يادم هست بمبي در 
منطقه پاتاب منفجر شــده بود و ما به عنوان امدادگر به 
آن منطقه رفتيم، دوربينم هم همراهم بود. نمي دانستم 
كه شــرايط آنجا چطور است؟ وقتي به منطقه رسيديم 
شرايط وحشتناك بود، اما خوشبختانه نيروهاي امدادگر 
به تعداد كافي رســيده بودند و من موفق شدم 2حلقه 
فيلم را عكاسي كنم. بعضي قاب ها بود كه شايد آن روزها 
تكراري به نظر مي رســيد، اما بعدها با خودم مي گفتم 
كاش آن روزها هم دوربين هاي ديجيتال وجود داشتند 
تا محدوديت تعداد عكس نداشتم و مي توانستم از همه 
صحنه ها عكس بگيرم. سوژه هاي بسياري را هم از دست 
داده ام اما پشيمان نيستم، فكر مي كنم در آن موقعيت ها 
نمي توانستم كار ديگري بكنم و حاال از آن قاب ها، تنها 
تصاويري در ذهنم باقي مانده كه وقتي چشــم هايم را 
مي بندم پيش چشم ام جان مي گيرند.

  به نظر شما چرا زنان ديگري 
قدم به عرصه پوشــش رسانه اي 
دفاع مقدس نگذاشــتند؟ به هر 
حال قطعا در آن زمان زنان عكاس 

و خبرنگار وجود داشته اند.
به هر حال رســانه ها به انــدازه امروز 
گســترده نبودند و همه  چيز به چند 
روزنامه و مجله خالصه مي شد. االن هم 
درخواست زياد است، هم شرايط براي 
فعاليت رســانه ها مناسب تر است. آن 
زمان به طور كلي تعداد زنان در عرصه 
مطبوعات، كمتر از مردان بود. از بين همين تعداد، افراد 

معدودي موفق شدند در جبهه حضور پيدا كنند.
  داشتن نگاه زنانه در ثبت وقايع جنگ 
توسط شما چه تأثيري داشت؟ به نظر خودتان 
چه ويژگي ای در آثار شما پررنگ است كه 

دليل آن را نگاه زنانه خود مي دانيد؟

بعضي وقت ها امكان 
اينكه عكس بگيرم 

وجود نداشت چون كار 
مهم تري وجود داشت، 
دوربين روي دوشم بود 

اما اولويت اين بود كه در 
آن شرايط كار مهم تري 

انجام دهم

  حضور زنان در جبهه ها بيشتر در نقش 
پشتيبان بود، اما شما حضوري حرفه اي 
و تخصصي در دفاع مقدس داشــتيد. آيا 
از نظر حرفه اي در فضاي مردانه پذيرفته 

مي شديد؟
در منطقه اي كه من بودم، زنان در نقش پشتيبان بودند 
و در خط مقدم و درگيري ها حضور نداشتند. پشتيباني 
خيلي كار مهم و اساســي ای است. اينطور مي گويند 
كه اگر 3گروه، در جنگي درگير باشند، يك گروه بايد 
پشتيبان گروه هاي ديگر باشد. كار خانم ها، كم كاري 
نبود. شايد اگر پشتيباني ضعيف بود، در خط مقدم هم 
از نظر روحي و حتي تجهيزات، ضعف هايي رخ مي داد. 
در آن شرايط، هر فردي وظيفه خود مي دانست قدم به 
ميدان بگذارد. آن موقع مثل بعدها كه خط كشي بين 
كار زنان و مردم پررنگ تر از قبل شــد، نبود. هر كس 
كاري را كه حس مي كرد از او برمي آيد بدون اينكه به 
زن يا مرد بودن فكر كند، انجام مي داد. متأسفانه در اين 
سال ها آنطور كه بايد به حضور زنان در جبهه و اهميت 
آن پرداخته نشــد و هنوز هم پرداخته نمي شود. در 
جبهه جنوب بيشتر به نقش زنان پرداخته شده اما در 
مركز و غرب، هيچ تاريخ مستند قابل ارائه اي نداريم كه 
بگوييم نقش زنان چقدر تأثيرگذار بوده است. خيلي 
حيف است، االن ما زنده هستيم و مي بينيم، اما 40سال 
بعد چه كسي مي داند چه روايت هايي قرار است گفته 
شــود و احتماال چه تحريفاتي اتفاق بيفتد؟ چرا بايد 
تاريخ كشورمان آن هم با اين اهميت فراموش شود؟ 
نپرداختن به اين تاريخ، نوعي خيانت است. البته كه 
به نظرم نه فقط به نقش زنان، بلكه حتي به نقش مردان 
در دفاع مقدس هم آنقدر كه الزم است پرداخته نشده 
و بايد از خودمان بپرسيم چقدر متولي فرهنگي در اين 

حوزه داريم؟ بايد از سندسازي ها بترسيم.
  به نظر شما خبرنگاري در شرايط جنگ 
چه ملزوماتي داشت؟ شما چطور خودتان را 

براي انجام اين كار آماده مي كرديد؟
فكر مي كنم همان تعهدي كه خبرنگار در شهر براي 
بازگو كردن حقايق دارد، براي خبرنگار جنگ هم وجود 
دارد و من اين شرايط را از هم تفكيك نمي كنم. همه 
خبرنگاران بايد به حرفه خود متعهد باشند، بدون توجه 

به اينكه در چه حوزه اي فعاليت مي كنند.
  از ثبت وقايع دفاع مقدس چه هدفي 
داشــتيد و به نظرتان چرا مستند كردن 

جنگ الزامي است؟
اين موضوع به حرفه خطير خبرنگاري برمي گردد. همه 
خبرنگاران اين نگرش را دارند كه امروز، متعلق به تاريخ 
فرداست و بايد ثبت شود. اگر بخواهيم درباره 50سال 
پيش اطالعاتي كسب كنيم، سراغ مستنداني مي رويم 
كه حقيقت آنها، به ميزان تعهدات اهالي رسانه در آن 
زمان بستگي دارد. در منطقه اي كه من بودم، متأسفانه 
خبرنگاران زيادي حضور نداشــتند. مي دانستم كه 

اتفاقات جاري بايد براي فرداها ثبت و ضبط شود.
  موقع فعاليــت در جبهــه، با چه 
چالش هايي مواجه بوديد كه احتماال زن 
بودن دليل آنها بود و شايد يك همكار مرد 

با آنها مواجه نمي شد؟
اين موضوع به كســاني كه در منطقه حضور داشتند 
بستگي داشت. آن موقع هم بعضي افراد بودند كه خيلي 
از حرفه ها را، زنانه و مردانه قلمداد مي كردند. اما جنگ 
خيلي وسيع بود و امام)ره( اين دروازه را باز كرده بود تا 
هركس كاري را بلد است، قدم به ميدان بگذارد. مثال 
در كادر پزشــكي، زنان فعاليت جدي داشتند. وقتي 
مجروحي مي رسيد ديگر فكر كردن به اينكه پزشك، 
زن باشد يا مرد معنايي نداشت. كار آنقدر زياد بود كه 
همه بايد فعاليت مي كردند. فعاليت يك زن خبرنگار 
هم، بســتگي به ديد كساني داشــت كه مسئوليتي 
داشتند؛ مثال فرمانده بودند. بعدها هم اعمال سليقه 
بعضي از همين فرماندهان بود كه باعث شد زنان در 

مناطق جنگي حضور ثابت نداشته باشند.
  به جز شــما زنان عكاس و خبرنگار 

ديگري هم در جبهه حضور داشتند؟
بله، اتفاقا هميشه درباره اين موضوع تأكيد دارم كه من 
تنها زن عكاس و خبرنگار نبودم كه در جبهه حضور 
داشتم، زنان ديگري هم بودند كه به صورت ماموريتي 
براي مســتند كردن وقايع جنــگ در منطقه حاضر 
مي شدند. اگر مطبوعات آن زمان، مثال مجله زن روز را 

ورق بزنيد، گزارش هاي زنان روزنامه نگار را مي بينيد.
  قابي هم بوده كه خودتان را ميخكوب 

همه آن چيزهايي كه از سال هاي دفاع مقدس مي دانيم، حاصل شنيدن 
روايت ها و ديدن تصاويري است كه حاضران در مناطق جنگي برايمان 
به يادگار گذاشته اند. مريم كاظم زاده، يكي از انگشت شمار زناني است 
كه به عنوان خبرنگار و عكاس در جبهه حضور داشته است. ماجرا از جايي آغاز مي شود كه خبر 
بريده شدن سر چند پاسدار بومي در مريوان به كل كشور مخابره مي شود. تير ماه 1358است و 
روزبه روز موضوع كردستان داغ و داغ تر مي شود. كاظم زاده كه خبرنگار روزنامه انقالب اسالمي 
است، با اصرار، مسئولش را مجاب مي كند تا به كردستان آشوب زده آن روزها سفر كند. او كه در 
سال هاي 55و 56براي تحصيل به خارج از كشور رفته بوده، با شعله ور شدن انقالب اسالمي، در 
بهمن سال 1357به ايران آمده و از همان روزهاي ورودش، عكاسي را آغاز كرده است. حضور 
او در جبهه جنبه هاي مختلفي داشته؛ از فعاليت تخصصي عكاسي و خبرنگاري تا امدادگري و 
پشتيباني از مناطق عملياتي. كاظم زاده خاطراتش را در كتابي با عنوان »خبرنگار جنگي«، از 

حضورش به عنوان يك زن در سال هاي دفاع مقدس مي گويد.

نيلوفر ذوالفقاري

ازدواج با فرمانده دستمال سرخ ها

اولين ديــدار مريم كاظم زاده و شــهيد اصغر 
وصالــي در پادگان مريــوان صورت مي گيرد. 
دومين ديدار، تأثيرگذاري بسيار بيشتري دارد. 
آنجا كه شهيد وصالي، خبرنگار جوان روزنامه 
انقالب اســالمي را مورد خطاب قرار مي دهد 
كه »چــرا شــما خبرنگارها وقتــي درگيري 
هست توي شــهر هســتين و وقتي آب ها از 
آســياب افتاد ســر و كله تون پيدا مي شه؟« 
سرزنش هاي وصالي باعث مي شود كاظم زاده 
تصميم بگيرد در عمل به او ثابت كند خبرنگار 
پشت ميزنشيني نيســت؛ بنابراين با گرفتن 
اجازه از شــهيد چمران، در عمليات پاكسازي 
مناطق مرزي كردستان همراه گروه »دستمال 
سرخ ها« راهي مي شود. اين بار نيز با مخالفت 
اصغر وصالي روبه رو مي شــود، اما پافشــاري 
مي كند و اصرارش نتيجــه مي دهد. در نهايت 
وقتي گروه دستمال ســرخ ها از كردستان به 
تهران برمي گردند، شهيد وصالي آنقدر از خانم 
خبرنگار شناخت پيدا كرده كه از او خواستگاري 

مي كند؛ اتفاقي كه از نظر كاظم زاده شوك آور 
اســت؛»وصالي همه  چيــز را در يــك جمله 
خالصه كرد: با من زندگي مي كني؟ به شدت 
يكه خوردم!« عقد مي كننــد و چند هفته بعد 
به همراه گردان پنجم ســپاه پادگان وليعصر 
)عج( كه فرماندهي اش را شهيد اصغر وصالي 
برعهده دارد، به مهاباد مي روند. آنها نخستين 
سفر مشترك زندگي شــان را در حالي به يك 
منطقه جنگي مي روند كه كاظم زاده همچنان 
خبرنگار است و وصالي هم فرمانده اي جدي كه 
داشته هاي قلب مهربانش را بيشتر و بهتر بروز 
داده است. دوران آرام زندگي آنها چندان دوامي 
پيدا نمي كند و شروع جنگ، زندگي اين زوج 
را وارد مرحله ديگري مي كند. اين بار نيز خانم 
خبرنگار همراه همســر رزمنده اش به سرپل 
ذهاب مي رود، اما خيلي طول نمي كشد كه در 
آبان 1359اصغر وصالي به شــهادت مي رسد. 
خانم خبرنگار هم مدتي بعد دوربين و كوله اش 

را برمي دارد و به منطقه برمي گردد.

امام)ره( گفت زنان هم مي توانند خبرنگار باشند

خانواده مذهبي ما در بطن جريانات ســال 
42قرار داشــت و اســم حضرت امام)ره( از 
بچگي در گوش ما بود و با اين اســم رشــد 
كرديم. 10يا 12ســال بيشــتر نداشتم كه 
دايــي ام، ســفري بــه نجــف و مالقاتي با 
امام خمينــي)ره( داشــت. زمانــي كــه از 
ســفر بازگشــت، همگي دورهم جمع شده 
بودند و من در   همان عالــم بچگي فقط از او 
مي شنيدم كه مي گفت: »شــما نمي دانيد 
اين مرد چقدر بزرگ است، چقدر واالست، 
پشت دشــمن از اســم ايشــان مي لرزد«. 
 بعــد از گرفتــن ديپلــم، تصميــم گرفتم 
معلم شوم. تهران قبول شدم. خانواده موافقت 
نكرد و بــا اصرار مرا بــراي ادامه تحصيل به 
انگلستان فرستادند. فكر كنيد از آن محيط 
بسته و خفقان آور در سال55 وارد محيط و 
فضاي باز مسائل سياسيـ  اجتماعي شدم. با 
بهره مندي از وجود دوستاني آگاه و راهنمايي 
آنها، به گروهك ها و سازمان هاي چپ نزديك 

نشــدم اما حرف همه گروه ها و سازمان ها را 
به دليل كنجكاوي شنيدم. در   همان گيرودار، 
آشنايي با خانم مرضيه حديدچي )دباغ( پل 
محكمي شد براي من كه از آن آشفته بازار به 
سمت مكان مطمئني حركت كنم. امام)ره( 
كه وارد پاريس شــد و خانم دبــاغ رفت، به 
پيشــنهاد شــهيد حداد عادل با تعدادي از 
برادران مسلمان با اتوبوســي راهي فرانسه 
شديم و مالقات با امام)ره(، حجت را بر من 
تمام كرد. نخستين چيزي كه به ذهنم رسيد 
اين بود كه از امام)ره( بپرسم، آيا يك دختر 
مســلمان مي تواند خبرنگار باشــد يا خير؟ 
امام)ره( با خط خودشان برايم نوشتند »اصل 
رشته اشكال ندارد، مگر اينكه حجاب رعايت 
نشود.« اين پاســخ يعني انتخاب راه. وقتي 
از خود امام)ره( عكس مي گرفتم، احســاس 
كردم اين رسالت من اســت. به انگليس كه 
برگشــتم، آرام و قرار نداشتم. سرگشته آن 
ديدار و آن معنويت و آن روحانيت شده بودم.

اگر بخواهم صادقانه بگويــم، آن موقع كه كار مي كردم 
بين كار خودم و مردان تمايزي احساس نمي كردم. اما 
حاال بعد از اين ســال ها، قضاوت خودم و البته عكاسان 
حرفه اي اين است كه تفاوت هايي وجود دارد. نگاه زنان 
به دليل جزئي نگر بودن زنان، در آثار ديده مي شود. وقتي 
ساختمان پالسكو فرو ريخت، تحقيقي انجام شد و در آن 
از زنان و مردان خواستند به اين حادثه بپردازند. نتيجه 
تحقيق نشان مي داد در پرداختن به يك حادثه يكسان، 
نگاه زنان و مردان چقدر متفاوت اســت. در عكس هاي 
من، نگاه زنانه بعدها مشــاهده شد. وقتي با يك همكار 
عكاس مرد درباره بعضي از عكس هايم گفت وگو مي كنم، 
مي گويد او هم در آن محل حضور داشته و حتي همان 
صحنه را ديده، اما فكر نكرده كه بايــد آن را ثبت كند؛ 
مثال عكســي دارم كه تابوت ها در آن ثبت شده، چيزي 
كه جلوي چشم همه بود اما ديگران عكسي از آن ثبت 
نكردند؛ مثال پايــگاه علم الهدي در اهــواز، جايي براي 
پشتيباني از جنگ بود اما در تصاوير و گزارش هايي كه 
ثبت شده، نگاه زنانه و مردانه درباره يك مكان واحد كامال 

با يكديگر متفاوت است.
  بعد از اين ســال ها كه از دفاع مقدس 
گذشته، به نظر خودتان حضور در جبهه ها 
چه تأثير شخصي بر روحيات شما و نگاهتان 

به زندگي گذاشت؟
تأثيرات بسياري داشــت، مي توانم بگويم دفاع مقدس 
شخصيت مرا عوض كرد. شايد قبل از آن زني ترسو بودم، 
اما بعدها جبهه شجاعتي عجيب به من داد. نگرشم نسبت 
به زندگي كامال تغيير كرد. جنگ در ذات خود اتفاق بدي 
است و من آرزو مي كنم در هيچ كجا، به خصوص در كشور 
ما هرگز جنگي اتفاق نيفتد؛ چرا كــه يك پاي جنگ، 
نابودي و از دست دادن سرمايه هاي انساني است. بودن در 
دفاع مقدس، اين نگرش را در من به وجود آورد كه چقدر 
بايد قدر زندگي را بدانيم، به دنبال صلح باشيم و نفرت را 
از خودمان دور كنيم. دفاع مقدس از آدم ها، شخصيتي 
عميقتر مي ســاخت. به ما ياد داد تنها زندگي روتين را 

نبينيم و قدر لحظه ها را بدانيم.
  هنوز هم بعد از اين ســال ها، درباره 
دفاع مقدس حرف مي زنيد و خاطره تعريف 

مي كنيد؟

بستگي دارد. با دوستاني كه از آن روزگار دارم، بيش از 
نيمي از صحبت هايمان مربوط به آن روزهاست. اما در 
مواقع ديگر، اگر ســؤالي از من بپرسند درباره آن روزها 

حرف مي زنم.
  نسل هاي بعدي تنها به واسطه روايت ها 
و مستندات حاضران در دفاع مقدس، با آن 
سال ها آشنايي پيدا كرده اند. نسل هاي آينده 
هم قرار است جنگ را از داستان ها، عكس ها 
و فيلم ها بشناسند. به نظر شما اين آثار چقدر 

در انتقال واقعيت جبهه ها موفق هستند؟
درباره اتفاق بزرگي مثل دفاع مقدس، قسمتي از رخداد، 
مستندات و واقع نگري هايي است كه بايد مو به مو ثبت و 
منتقل شود. در كنار اين مستندات، هنر هم وجود دارد. 
هنر مستندات را ماندگار مي كند. فكر مي كنم در زمينه 
هنر، خيلي ضعيف عمل كرده ايم و انگار تنها به اندازه اي 
كه يك انگشتمان رنگي شود نقاشي كرده ايم. متأسفانه 
اين حوزه هرگز متولي قوي ای هم نداشته است. همين 
متوليان كم تعــداد هم، در طول ســال چقدر فعاليت 
مي كنند؟ اگر توليدات آنها را با نيازهايي كه در اين حوزه 
وجود دارد مقايســه كنيم، نتيجه نااميدكننده است. 
اگر در ثبت وقايع و بازگو كردن آن كوتاهي شــود، چه 
بسا بعدها شاهد سندسازي و تحريف درباره اصل آنها 
شويم و بايد از چنين اتفاقي بترسيم. به نظرم اين وظيفه 
رسانه هاست كه ضرورت پرداختن به دفاع مقدس را به 

مسئوالن يادآوري كنند.
  چه چيزهايي در جبهه جريان داشت كه 
با روايت و عكس نمي شود حق مطلب آنها را 

به تصوير كشيد؟
مهم ترين بخش اتفاقي مانند دفاع مقدس، روح جاري 
در آن است. متأسفانه ما بســياري از اوقات درگير رو و 
ظاهر ماجراها هستيم و آنها را مي بينيم. البته كه ظاهر 
اتفاقات هم مهم است اما بعد از مدتي، اگر به روح وقايع 
نپردازيم، هميشه در ســطح مي مانيم. آنقدري كه در 
فيلم هاي دفاع مقدس، به صحنه هاي جنگي پرداخته 
شــده، به روح جبهه ها توجه نشده است. به آن عشق و 
محبت و مفهوم زندگي كه در دفاع مقدس وجود داشت 
نپرداخته ايم. فكر مي كنم اين مفاهيم بايد به قالب هنر 

برود تا ماندگار شود.

عكس هاي مريم كاظم زاده از پشتيباني زنان در جبهه هاي جنگ

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين گفت وگو 

را ببينيد



ديدگاهي كــه بيش تر مــا از تركيب 2 عبــارت زنان و 
دفاع مقدس داريم، صرفا در مفاهيمي مانند  مادر شــهيد 
يا همسر شهيد خالصه مي شود. شايد اگر كمي نگاه مان را 
وسعت ببخشيم، ياد بانواني هم بيفتيم كه در روزهاي جنگ تحميلي با عراق، براي 
رزمنده ها آذوقه بسته بندي مي كردند، شال و كاله مي بافتند و لباس مي دوختند. 
اما واقعيت اين است كه تركيب زنان و دفاع مقدس چيزي فراتر از همه اينهاست. ما 
در روزگار هشت ساله بيم و اميد، زناني داشتيم كه خبرنگار و عكاس جنگ بودند و 
با قلم و دوربين شان روايتگر اتفاقات جبهه ها مي شدند. يا دكترها و پرستارهايي كه 
چسبيده به خط مقدم، براي زنده نگه داشتن و بهبود وضعيت رزمنده ها از جان شان 
هم مي گذشتند. شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه در زمان جنگ تحميلي ايران 
و عراق، خانم هايي هم بودند كه تفنگ بر دوش مي گرفتند و پا به پاي مردان براي 
حفاظت از خاك شان تالش مي كردند. بله، واقعيت اين است كه در آن روز و روزگار 
زنان عالوه بر فعاليت هاي پشت جبهه، همپاي مردان مي جنگيدند، جانباز و اسير 
مي شدند و به شهادت مي رسيدند. وجود ده ها كتاب با محوريت اين جان بركفان 
بي ادعا از زمان جنگ و جبهه، گواهي بر اين ادعاســت؛ كتاب هايي كه به ادبيات 
داستاني زنان در جنگ تبديل شــده و يادآور روزهاي رشادت اين شيرزنان در 
جبهه ها هستند. در اين گزارش به مدد همين اســناد به جا مانده از حضور زنان 
در دفاع مقدس، به بيان روايت هاي خواندني ايــن حضور پرداخته ايم كه در ادامه 

خواهيد خواند.

پرنيان سلطاني
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   باشو، غريبه كوچك
»باشــو، غریبــه کوچــک« در 
لوکيشن هاي دفاع مقدسي اتفاق 
نمي افتد اما از آنجا که جنگ، تنها 
مرزنشينان و ســربازان را درگير 
خودش نمي کند و یــک جغرافيا 
بــا آن درگير خواهنــد بود، پس 
مي توانيم یكي از فيلم هاي شاخص 
با رویكرد زنــان و دفاع مقدس را 
همين اثر بدانيــم. هرچند برخي 
دوســت دارند این اثــر را، فيلمي 
ضد جنگ تلقي کنند که حاال اینها 
بحث هایي دیگر است و جایش در 
اینجا نيست. اما در این فيلم، ما با 
هنرنمایي بي بدیل سوسن تسليمي 
روبه رو هســتيم کــه مي خواهد 
مادرانگي در جنگ را به رخ بكشد. 
طبيعي است که نمي توان انتظار 
داشــت همه زناني که بــه نوعي 
درگير دفاع مقدس بوده اند، به یک 
ســبک و یک نوع و مدل واکنش 
نشــان بدهند. طبيعي اســت که 
تاریخچه شخصي هر کدام از این 
زنان، باعث مي شــود تا هر نقشي، 
بازتاب انحصاري خودش را داشته 
باشد. در فيلم باشو... ، شاهدیم که 
کودکي جنگ زده که نمي تواند به 
زبان فارسي صحبت کند، به اشتباه 
سوار بر یک کاميون، خوابش برده 
و سر از شمال کشور درمي آورد. تا 
همين جا هم یک تضاد منحصر به 
فرد هنري اتفاق افتاده. بعد از آن 
است که این تضاد و گره، آرام آرام 
رفع شــده و تبدیل به یک فرایند 
عادي مي شود؛ با پذیرش و مبارزه 

سوسن تسليمي.

   كيميا
قاعدتاً مي دانيم که مي دانيد این 
اثر، با سریال کيميا فرق مي کند. 
در واقــع کيميایي کــه در حوزه 
ســينما از آن صحبت مي کنيم، 
فيلمي است که احمدرضا درویش 
کارگرداني کرده و بازیگراني چون 
خسرو شــكيبایي و بيتا فرهي و 
رضــا کيانيــان در آن هنرنمایي 
کرده اند. اما رویكرد اصلي این فيلم 
چيســت؟ در واقع شخصيت هاي 
اصلي را باید رضا و شــكوه و البته 
کيميا بدانيم. غالــب فيلم هم که 
درباره کيميا و شكوه است و شيوه 
کنارآمدن شــكوه با این واقعيت 
جدید. هرچند  از شــخصيت رضا 
به عنوان یک مــرد، انتظار خاصي 
نمي رود؛ انتظار مي رود که بتواند 
به گونه اي با این ماجرا کنار بياید. 
کيميا، فرزند رضاســت. رضا اهل 
خرمشهر بود که در زمان جنگ، 
همســر باردارش را به بيمارستان 
رســاند و بعد، اسير شــد. همسر 
رضا هم موقع به دنياآوردن کيميا 
از دنيــا رفت و این نــوزاد تنها، با 
تقدیر شكوه، این جراح کارآزموده 
گره خورد. حاال ســال ها گذشته 
و کيميا به مدرســه مي رود. رضا 
اما از اسارت بازگشــته و فهميده 
همه اعضاي خانواده اش کشــته 
شده اند، جز کيميا. سرانجام حس 
مادرانگي کيميا، رضــا را وادار به 
کرنش مي کند و عزیز دلش را به 
مادرانه هاي او مي ســپارد و براي 

هميشه مي رود.

کتاب »دا« یكي از مهم تریــن و تأثيرگذارترین منابع خاطره نگاري 
جنگ هشت ســاله ایران و عراق اســت که بيش از 100 بار تجدید 
چاپ شده. راوي این خاطرات ســيده زهرا حسيني است؛ کسي که 
در روزهاي محاصره خرمشهر توسط نيروهاي عراقي 17 سال بيشتر 
نداشت. در ادامه بخشي از این کتاب را که روایت سيده زهرا حسيني 
از حضورش در غســالخانه بانوان و کفن و دفن شــهدا در روزهاي 
بمباران خرمشهر اســت، مي خوانيد: »روز سوم هم تماما درگير کار 
بودیم. شــهيد خيلي زیاد بود. خصوصا مناطق مســكوني که مورد 
هدف قرار مي گرفت، زن و بچه ها بيشتر کشــته مي شدند و بالطبع 
غســالخانه زنانه کار بيشتري داشــت... چندین بار آمدیم و رفتيم تا 

همه شهدا را آوردیم و شروع کردیم به دفن. چندتایي را که به خاك سپردیم، دیدم دیگر قبر 
خالي نيست. به مردي که از شدت خســتگي بيل و کلنگ به دست روي خاك ها نشسته بود، 
گفتم: کلنگ رو بدید به من. با یک حالتي گفت: مگه بچه بازیه؟ شما که نمي تونيد قبر بكنيد. 
عصباني شدم و گفتم: براي چي من نمي تونم قبر بكنم؟ شما مردها فكر کردید چون ما زنيم، 
توان و قدرت نداریم؟! کلنگ را گرفتم و شــروع کردم به کندن زمين. کار آساني نبود. عرق 
مي ریختم و کلنگ مي زدم. مرد که به  نظر از نوع برخوردش پيشمان شده بود، اصرار کرد کلنگ 
 را بگيرد. کلنگ را ندادم و از لج او یک قبر کامل کندم. ولي کف دســتانم بدجور مي سوخت 

و بعدش تاول زد«.

دختر 17ساله در غسالخانه
»من زنده ام« نام یكي دیگــر از کتاب هاي مرتبط با جنگ اســت که 
قهرمان آن یک زن است؛ معصومه آباد یكي از اسراي آزاده که 4 سال از 
عمرش را در زندان بعثي ها گذرانده، راوي این کتاب خواندني است. آباد 
در این کتاب از رمز من زنده ام پرده برداري مي کند؛ دو واژه اي که رمز 
بين او و برادرش بود که هر دو در آبادان مشغول دفاع و پشتيباني بودند: 
»سلمان نگاهي به من کرد و گفت: فقط قول بده گاهي با یه نوشته ما 
رو از سالمتي ات مطلع کني. گفتم: آخه تو این آتيش و خون من دنبال 
کاغذ و قلم و نامه نوشتن باشم. چي بنویســم؟ گفت: نگفتم شاهنامه 
بنویس، فقط بنویس »من زنده ام«... حاال بعد از گذشت بيش از 2 سال 
که در زندان هاي امنيتي عراق بودم، برگه  آبي رنگي به دستمان دادند 

و گفتند مي توانيد براي خانواده یتان نامه بنویســيد. این برگه آبي نامه فوري اســت که ظرف 
24ساعت به خانواده شما داده مي شود. ولي فقط مي توانيد در این نامه 2 کلمه بنویسيد! و مرتب 
روي این موضوع تأکيد مي کرد: Just two words. بعد از 2 ســال و این همه بي خبري از کجا 
بنویسيم که در 2 کلمه مفهوم باشد؟ اصال به چه کسي و به چه آدرسي؟ خانه من کجاست؟ در 
این 2 سال آیا خانه اي سالم مانده است؟ کسي زنده مانده است؟ یاد قولم به سلمان افتادم و براي 

بار سوم اما با وقفه دو ساله، 2 کلمه نوشتم: من زنده ام، بيمارستان الرشيد بغداد«.

من زنده ام؛ رمز بين معصومه و سلمان

شمسي ســبحاني یكي از زنان حاضر در دفاع مقدس است که از آغاز 
جنگ ایران و عراق تا اواخر سال 1364 به  عنوان نيروي داوطلب سپاه 
به امدادرســاني مجروحان جنگي پرداخته و در عمليات هاي بسياري 
مانند فتح المبين، بيت المقدس و والفجر 1 حضور داشــته است. او در 
کتاب خاطراتش با عنوان »از چنده ال تا جنگ« با اشاره به شب عمليات 
بيت المقدس مي نویسد: »24 ساعت قبل از عمليات، خودمان را کامال 
آماده کردیم. حدود 500 آمپول کزاز کشــيدیم. چون باید قبل از هر 
کاري به همه مجروحان آمپول کزاز تزریق مي شــد. ساعت حدود 3 
صبح بود که اتوبوس هاي حمل مجروح به نقاهتگاه رسيدند. ما هم براي 
تخليه مجروحان کمک کردیم. چون ســربازان کافي نبودند. در عرض 

یكي دو ساعت تمام تخت ها پر شد. پرستاران به بازوي مجروحان آمپول کزاز تزریق مي کردند. 
بنده خدا یكي از مجروحان مي گفت: خواهر، من اینقدر که از آمپول هاي شما مي ترسم، از تير 
و ترکش نمي ترسم! حق داشــتند. یک دفعه 10 نفر آمپول به  دست طرف تخت ها مي رفتند! 
سالن ها به شدت گرم بود و هيچ وســيله خنک کننده اي وجود نداشت. عرق از سر و روي همه 
مي ریخت. از شدت گرما له له مي زدیم. البته مجروحان کمتر از ما شكایت مي کردند و مي گفتند: 
اینجا در مقایسه با گرماي خط مقدم، بهشت اســت! این بچه ها مسافت زیادي را پياده آمده و 
همه خسته و هالك خواب بودند. طوري بود که وقتي برایشان شربت خاکشير سرد مي بردیم، 
با اینكه لب هایشان خشک خشــک بود، نمي خوردند و با چشم هاي بسته مي گفتند: خوابمان 

مي آید خواهر، خوابمان مي آید«.

امدادگري در عمليات هاي مهم

مریم فرهانيان یكي از امدادگران شــهيد دوران دفاع مقدس اســت که 
زندگي نامه اش توســط اعضاي خانواده، فاميل و همرزمانش در آبادان 
به تصویر کشــيده شــده اســت. در کتاب »دختري کنار شط« که به 
همت عبدالرضا سالمي نژاد نگارش شده، خواهران و همكاران مریم در 
بيمارســتان هاي جنوب به بيان خاطراتي از او پرداخته اند. در قسمتي 
از این کتاب، عقيله خواهر مریم درباره روایت شــهيد شدن برادرشان 
مي گوید: »یک روز در انبار نشســته بودم که مریم آمد و با خوشــحالي 
گفت: عقيله، عقيله، تبریک! تبریک! من واقعا خوشحال شدم، پرسيدم: 
تبریک براي چه؟ گفت: مهدي شــهيد شــد. گمان مي کرد من خيلي 
آمادگي روحي دارم. تصور کرده بود خيلي قوي هستم. یادم هست نفسم 

توي قفسه سينه ام حبس شد و همانجا بيهوش شدم و افتادم... به  نظر مي رسد نگاه متفاوت مریم 
به شهادت مهدي ریشه اي در نزدیک شدن مریم به رؤیاي هميشــگي اش، شهادت نيز باشد. او 
احساس مي کرد با شهادت مهدي، خود نيز گامي بزرگ به سوي شهادت نزدیک تر شده است؛ چرا 
که پيش از این از مهدي قول گرفته بود درصورت شهادت، حتما از خداوند بخواهد که او را نيز به 
فيض شهادت برساند. روز تشييع جنازه مهدي که غریبانه به سوي مزار برده مي شد، تنها کسي که 
پشت سر تابوت گریه نمي کرد، مریم بود. او در حالي که پابرهنه بود، فقط مهدي را صدا مي کرد. 
فاطمه خودش چندبار شــنيد که مریم آرام آرام مي گفت: مهدي جان قولت فراموش نشود، من 

منتظرم. مهدي جان بدقولي نكني، من منتظر مي مانم«.

شهيد مريم فرهانيان، دختري كنار شط

فاطمه ناهيدي یكي دیگر 
از زنان اسير ایراني بود 
که در 20 مهر ماه سال 
59 در یكــي از خطوط 
مقــدم خرمشــهر نزدیک 
شــلمچه و حيــن انتقــال 
مجروحان و شــهدا به دست 
نيروهاي بعثي افتاد. خاطرات 
اسارت چهار ساله این بانوي 
آزاده با عنوان »چشم در چشم 

آنان« در قالب یک کتاب منتشر شده که در بخشي از آن 
مي خوانيم: »دندانم درد مي کرد و باید کشيده مي شد. 
مرا به درمانگاه دانشگاهشان بردند. آنجا مجهزتر بود. با 
ماشين مرا از زندان خارج کردند. برایم خيلي جالب بود که 
بعد از یک ســال و اندي بيرون را مي دیدم. در درمانگاه هم 
پزشک ها سؤال مي کردند کي هستي و از کجا آمده اي؟ فهميده 
بودند که آدم معمولي نيستم. توضيح که مي دادم، چند نفري 
جمع شده بودند دور هم و پچ پچ مي کردند. سرباز نمي گذاشت 
زیاد با من صحبت کنند. من هم با دست اشاره به دندانم 
مي کردم و به انگليســي با آنها صحبت مي کردم و 
اینطور وانمود مي کردم که در مورد درد دندانم 
صحبت مي کنم! در راه بازگشت مردم را 
از قسمت جلو ماشــين مي دیدم. بقيه 
قسمت هاي ماشين کامال پوشيده بود. 
نگاه مي کردم ببينم اثري از جنگ در 
شهر هست یا نه. شهر شلوغ و بي نظم 
بود. مردم در هم مي لوليدند. اما خيلي 
عادي. وقتي برگشتم به سلول، لحظه 
به لحظــه اش را بــراي بچه ها تعریف 
کردم. بعد احســاس کردم آنها هم دلشان 
مي خواهد دندانشــان درد بگيرد تا بتوانند براي 

مدتي کوتاه به خارج از سلول بروند«.

آرزوي اسيران زن!

اگر تاکنون گذرتــان به کرمانشــاه افتاده 
باشــد، حتما در کنار پارك شيرین، تندیس 
زني تبر به دســت را دیده اید کــه به یكي از 
نمادهاي کرمانشــاه تبدیل شده است. این 
زن فرنگيس حيدرپور اســت؛ شيرزن خطه 
گيالن غرب کــه مهناز فتاحــي روایت هاي 
خواندنــي اش از مقاومت زنــان ایراني در 

برابر مهاجمان بعثي را کتاب کرده است. 
فرنگيس در کتابي که بــه نام خودش 
اســت، تعریف مي کند: »گورسفيد به 

درآمده بود. به قدري ســنگدل و بي رحم محاصره دشــمن 
بودند که کشتن اعضاي خانواده ها آن هم در مقابل چشم سایر 
اعضاي خانواده برایشــان لذتبخش بود. نزدیكي هاي آوه زین 
بودیم که به رودخانه رســيدیم. لب رود نشســته بودم تا آب 
بردارم که چشمم به 2 ســرباز عراقي افتاد. به سمت ما حمله 
کردند و درست در مقابل چشم هاي من و پدرم، برادرم را به 
شهادت رساندند. از خشم دیوانه شده بودم. برادرم نهمين 
جگرگوشــه اي بود که از من گرفته بودند. هيچ واهمه اي 
نداشتم. در یک لحظه که داشــتند با هم حرف مي زدند، 

تبر را برداشــتم و باال بردم و با ضربه تبر یكي از آنها را 
کشــتم. آن یكي را هم با کليه تجهيزات جنگي اش به 
اسارت گرفتم. اسير عراقي را با خود به باالي کوه بردم 
و وقتي ماجرا را بــراي دایي ام تعریف کــردم، گفت: 
صالح در این اســت که او را بــه رزمنده هاي خودي 
تحویل دهيم. همينطور هم شــد. اما کنار نكشــيدم 
و در 12روز بعدي که آنجا مانده بودیم، دوشــادوش 
 مــردان نگهباني و پاســداري مــي دادم تــا عراقي ها 

نتوانند پيشروي کنند«.

زني كه با يك تبر از پس عراقي ها برآمد

مينا کمایي امدادگري است که در فاصله سال هاي 1359 تا 1364در 
آبادان حضور داشت و در بيمارســتان امام خميني )ره( شرکت نفت 
که به »OPD« معــروف بود، مجروحان را درمان می کرد. در بخشــي 
از کتاب »دختران اُ. پــي. دي« که حاصل 11ســاعت مصاحبه ليال 
محمدي با این بانوي آباداني اســت، مي خوانيــم: »مجروحان قطع 
نخاعي خيلي مظلــوم بودند. یكي از آنها ســهراب نریماني بود. وقتي 
او را آوردند متوجه شــدیم مهره چهارم گردنش شكسته و باعث شده 
که قطع نخاع شود. ســهراب شانزده سال بيشــتر نداشت. مي گفت 
گوني هاي ســنگر رویش ریخته و مهره چهارم گردنش را شكســته. 
ســهراب NPO بود و نباید آب و غذا مي خورد. فقط ســرم به او وصل 

کرده بودند. به هوش آمده بــود و مرتب مي گفت: »من فانتا مي خــوام. آب انگور مي خوام. 
آب انجير مي خوام.« من و چند تا از بچه ها ایســتادیم باالي ســرش و با گاز لب هایش را خيس 
کردیم. سهراب تا یک هفته NPO بود. روزي دکتر گفت مي تواند نوشيدن مایعات را شروع کند. 
وقتي این حرف را شنيدم خيلي خوشحال شــدم. به بازار آبادان رفتم و آنقدر ليِن یک را گشتم 
تا انجير پيدا کردم. بعد آنها را خيســاندم و آب انجير را در ليواني ریختم. آب انجير را کنار تخت 
سهراب گذاشتم و گفتم: سهراب چيزي مي خواي؟ سهراب مثل هميشه گفت: آب انجير، فانتا. 
 گفتم: حاال آب انجير مي خوري. بعد ني را گذاشتم توي دهانش. آنقدر آب انجير دوست داشت 

که همه را الجرعه نوشيد«.

خدیجه ميرشكار، نخستين اســير زن ایراني است که 2 سال اسير ما دختران ا.ُ پي. دي بوديم
نيروهاي بعثي بود و در این مدت متحمل شــكنجه هاي جسمي و 
روحي فراواني شد. این بانوي خوزســتاني که در هفتم مهرماه سال 
1359، یعني چند روز بعد از شــروع جنگ اسير شد، خاطراتش را 
در کتاب هاي »تا نيمه ي راه« و »دوره درهاي بســته، اسير شماره 
0339« به ثبت رسانده اســت. در کتاب تا نيمه ي راه درباره روزي 
که ميرشكار مي خواســت از سوســنگرد به اهواز برود و اسير رگبار 
عراقي ها شــد، مي خوانيــم: »آمبوالنس وارد بيمارســتان العماره 
مي شود و در مقابل یک ســاختمان قدیمي و رنگ و رو رفته توقف 
مي کند. از دور چند پرستار با برانكارد جلو مي آیند. تا در آمبوالنس 

باز مي شــود، پرســتارها بالفاصله عقب عقب مي روند. آثار تعجب و یــک نوع ترس در 
چهره هایشان به خوبي دیده مي شــود. یكي از پرستارها تا چشــمش به من مي افتد، فریاد 
مي زند و مي گوید: امرء ایراني، امرء ایراني )زن ایراني اســت، زن ایراني است(. شاید برایشان 
تازگي دارد که با زني مجروح از ایران روبه رو شــوند... هنوز در مرز بيهوشــي قرار دارم که با 
یک کشــيده محكم و آبدار به هوش مي آیم! هنوز آثار خشــم و نفرت در چشم پرستار موج 
مي زند. از پرستار مي پرســم: چرا مي زني؟ - چرا توهين مي کني؟ چرا مي گویي خون بعثي 
نمي خواهم؟ - من نگفتــم! – چطور نگفتي؟ همه شــنيدن که گفتي! تعجــب مي کنم که 
 من چرا و چگونه چنين حرفــي را زده ام؟! درجه دار عراقي مي گویــد: العراق یریدو کي حيه 

)عراق زنده تو را مي خواهد(«.

نخستين اسير زن ايراني

سكينه محمدي در زمان جنگ ایران و عراق یكي از سوپروایزرهاي 
بيمارستان نفت آبادان بود. او خاطرات حضورش در این بيمارستان 
را در قالب کتابي به نام »تيمار غریبان« منتشــر کرده است؛ کتابي 
که آن را پروین کشــاني زاده قلم زده. این پرستار جبهه هاي جنگ 
خاطره زیبایي از آزادي خرمشهر دارد که در کتابش نقل کرده است: 
»توي بيمارستان هرکس چيزي مي گفت. خبرهایي از عقب نشيني 
و شكست دشــمن به گوش مي رســيد. همه آماده باش بودیم که 
مجروح یا شهيد بياورند. آن روز خبري نشــد. سوم خرداد، ساعت 
یازده و بيســت دقيقه تلفن زنگ زد. گوشــي را برداشتم. غالمرضا 
با خوشــحالي خبر آزادي خرمشهر را داد. از شــنيدن این خبر سر 

از پا نشناختم و گوشــي را گذاشتم. به ســرعت به بخش رفتم و فریاد زدم: خرمشهر آزاد 
شد، خرمشهر آزاد شــد. هرکس چيزي مي گفت: جدي مي گي؟ غيرممكنه! مي گفتم: باور 
کنيد. دارن ميني بوس ها رو براي جابه جایي اســرا به خرمشهر مي برن! – تو از کجا مي دوني؟ 
- شوهرم زنگ زد. – تا از رادیو نشــنوم باور نمي کنم. همه در شک و شــبهه بودند. تا اینكه 
ساعت چهار و بيســت دقيقه از رادیو اعالم شد که خرمشهر آزاد شــده است. همه مطمئن 
شــدیم و به حالت آماده باش منتظر ورود مجروحان و شــهدا ماندیم. آن شب من شب کار 
بودم. تا صبح خبري نشــد. از صبح تا ساعت دو بعدازظهر هم کســي را نياوردند. ساعت دو 
 بعدازظهر براي استراحت به خانه رفتم. خانه را تميز و شام درست کردم. ساعت هفت دوباره به 

بيمارستان برگشتم«.

فرياد آزادي خرمشهر در بيمارستان آبادان
کتاب »یكشــنبه آخر« یكــي از کتاب هاي مانــدگار حوزه زنان 
و دفاع مقدس اســت کــه در نهميــن دوره انتخاب کتاب ســال 
دفاع مقدس، رتبه دوم را براي نویســنده اش معصومه رامهرمزي 
به ارمغان آورده اســت. اما معصومه رامهرمزي کيست؟ یک دختر 
آباداني که با شــروع جنگ پا بــه جبهه مي گذارد و تــا پایان آن، 
بهترین ســال هاي عمرش را صرف کمک به رزمندگان مي کند. 
رامهرمزي در خاطراتش نوشته اســت: »به بيمارستان مي رفتيم 
و از آنجا پشــت وانت گروهبان مي نشســتيم و به باشــگاه فيروز 
مي رفتيم. غذاها را در وانت جا مي دادیم و به ســمت خرمشــهر 
مي رفتيم. گروهبان از اول تا آخر ماموریت به ما اسلحه ژ3 مي داد 

برخورد کردیم بتوانيم از خودمان دفاع کنيم. وقتي غذاها را تقســيم که اگر با عراقي ها 
مي کردیم و کارمان تمام مي شــد به آبادان برمي گشــتيم و اســلحه ها را تحویل گروهبان 
مي دادیم. نخستين روزي که سوار وانت شدم و اسلحه ژ3 در دست گرفتم احساس عجيبي 
داشتم. افتخار مي کردم باالخره موفق شدم که در وضعيت جنگي کار کنم. در آن زمان من 
14 سال داشتم و احساس غرور در وجودم موج مي زد... آن روزها خرمشهر صحراي محشر 
بود و به مراتب وضعيتي بدتر از آبادان داشت. درواقع خط مقدم جبهه ما بود. هنگامي که از 
پل خرمشهر عبور مي کردیم، اشهدمان را مي خواندیم. از هر طرف ساختمان ها ویران مي شد 
و لحظه اي صداي صفير گلوله هاي خمپاره قطع نمي شــد. ما بدون هيــچ برنامه خاصي به 
 هر رزمنده اي که مي رســيدیم یک ظرف غذا مي دادیم تا ظرف هاي غذاي مان تمام مي شد 

و برمي گشتيم«.

خاطرات هشت ساله يك رزمنده آباداني

مقدس

همه فرزندان من

مهر مادري



1 2 3 , 5 5 3
6 1 , 0 5 2
4 1 , 0 7 6
3 1 7 , 1 9 3

14

بمب ها وقتي كه مي افتند، ديگر زن و مرد نمي شناســند؛ منفجر مي شوند و 
قرباني مي گيرند. گلوله ها وقتي كه مي آيند، دشمن وقتي كه حمله مي آورد، 
موشك ها وقتي كه شليك مي شــوند و....، ديگر زن و مرد نمي شناسند. پس 
به اين تعبير، جنگ نه چهره زنانه دارد و نه چهره مردانه؛ جنگ چهره انساني 
دارد. اگر هم گاهي از نقش زنان در جنگ تحميلي عليه ايران صحبتي مي كنيم، 
بيشتر به اين دليل است كه كم تر به آن پرداخته شده. وگرنه دشمن، دارد به 
يك سرزمين حمله مي كند؛ به ســرزميني كه مردان و زنان و كودكان و... آن 
را تشكيل مي دهند. پس هر كســي كه در اين سرزمين است بايد به مقاومت 
برخيزد. و چنين است كه جنگ، حالت و صورتي انساني به خود مي گيرد، فارغ 
از كليشه هاي جنسيتي. به همين دليل است كه جنگ هشت ساله عليه ايران 
نيز، شهدا و جانبازان زن زيادي را به  خودش ديده؛ چه آنها كه در مرزها و نواحي 

مرزي بوده اند، چه كساني كه براي امداد و كمك رفته بودند و چه كساني 
كه داخل خانه و محله خود، قرباني جنگ شهرها شدند. همين االن هم 

عددها، مي توانند گواهي بدهند كه چه تعداد از شهدا و جانبازان 
ما را زنان تشكيل داده اند. شايد اين نسبت در مقايسه با مردان 
خيلي پايين باشد، اما نبايد از ياد برد كه حتي آن مردان نيز، 
براي امنيت و سالمت و حفظ همين زنان بود كه به خاكريزهاي 
مقدم شتافتند. با هم، نگاهي به آمارها و عددهايي كه در اين 

زمينه وجود دارند، مي اندازيم.
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   هيوا
فيلمــي ديگــر دربــاره زنــان و 
دفاع مقدس، به اســم »هيــوا« كه 
كاري از رســول مالقلي پور است. در 
اين فيلم گلچهره سجاديه، جمشيد 
هاشــم پور، آتيال پســياني و... ايفاي 
نقش كرده اند. موســيقي اثر هم كار 
فريدون شهبازيان است. فيلم را خود 
مالقلي پور نويســندگي كرده است. 
فيلم درباره همسر يك رزمنده است 
كه او را در ميانه جنگ از دســت داده 
است. البته همســرش مفقودشده و 
خبري از او در دســت نيســت. هيوا 
اكبري تصميم مي گيرد كــه بعد از 
گذشت 15ســال، به مناطق جنگي 
سري زده و از خانه اي كه با همسرش 
در آن زندگي مي كرد بازديد كند. او 
خاطراتش را مــرور مي كند و دنبال 
نشانه هاســت. دوســت حميد، امير 
كرمي كه حاال سفير ايران در يكي از 
كشورهاي خارجي است، قصد دارد 
كه با هيوا ازدواج كند. اما هيوا اعتقادي 
ديگــري دارد و نمي خواهد باور كند 
كه حميدش شــهيد شده. به همين 
دليل به جست وجوي خودش ادامه 
مي دهد. ايده بازگشت به خانه و مزرعه 
پدري و زادگاه و دنبال نشانه ها گشتن 
و نوســتالژي بازي، از ديگر ايده هايي 
اســت كه در فيلم هاي جنگي از اين 
دست مشــاهده مي كنيم؛ خطي كه 
در فيلم هيوا از مالقلي پور هم مشاهده 
مي شود. اين فيلمساز در واقع عالقه 
زيادي به بازگشــت به گذشــته در 

فيلم هايش دارد.

بازگشت به گذشته

زن 
به طور مستقيم در جنگ تحميلي ايران و عراق 
حضور داشتند، اين آمار جدا از زناني است كه 

همسران  رزمندگان و به نوعي درگير جنگ بودند.

شهيد   زن 
در طول سال هاي دفاع مقدس تقديم اسالم شد. اين 

شهداي زن بيشتر در بمباران ها و موشك باران 
شهرها به شهادت رسيدند.

در تهران 
به نام شهداي زن دفاع مقدس ثبت شده است. خيابان شهيد مرضيه تركستاني 

 در منطقه 4، خيابان صديقه و عبدالحميد رودباري در منطقه ۸، بن بست 
شهيد شوكت مراد در منطقه يك و خيابان هاي شهيد سميه كنجه و ثمره سواريان 

در مناطق ۸ و ۱۶ شهرداري تهران.

شهيد   زن 
از مجموع زنان شهيد دفاع مقدس جزو رزمندگان 
نيروهاي نظامي ايران بودند كه در جبهه هاي حق 

عليه باطل به درجه رفيع شهادت نايل شدند.

جانباز   زن 
جانباز زن هم براساس آمار بنياد جانبازان و امور 
ايثارگران باالي 25 درصد جانبازي دارند كه اين 

آمار در شهريور ۱3۸۱ اعالم شد.

اسير   زن
 به عنوان آمار اسيران جنگ تحميلي در طول

۸ سال ثبت شده است كه شرح اسارت برخي از 
آنها تبديل به كتاب هاي معروفي شده است.

امدادگر   زن 
در دوران دفاع مقدس به خدمات رساني در پشت 
خط مقدم و جبهه ها مشغول بودند كه برخي از آنها 

در همين راه به شهادت رسيدند.

جانباز   زن 
هم در طول  ۸ سال جنگ تحميلي در آمار جانبازان 
دفاع مقدس ثبت شده است. بيشتر اين جانبازان هم 

مربوط به بمباران هاي شهرها بود.

1 3 , 0 0 0

6 , 4 2 8

5  معبر شهری

5 0 03 , 0 7 5

 1 7 1
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پزشك   زن 
به جبهه ها اعزام شدند تا به مداواي رزمندگان 

مجروح بپردازند و در بيمارستان هاي صحرايي يا 
بيمارستان هاي نزديك جبهه ها خدمت كنند.

كارهايي كه زنان معموال در دوران 
دفاع مقدس انجام مي دادند

شهيد   زن 
در سنين ۱0 تا  30 سال قرار داشتند و طبق آمار بنياد 
شهيد و امور ايثارگران، بيش تر شهداي زن جنگ 

مجرد بودند.

مادر شهيد
همسر شهيد

همسر آزاده
همسر جانباز

تهيه و 
پخت غذا

زنان و بانوان در طول دوران دفاع مقدس به كار 
پخت وپز، آشپزي و تهيه مواد خوراكي براي رزمندگان 

اسالم مشغول بودند و اين يكي از كارهاي مهم 
پشتيباني بود كه انجام مي دادند.

توزيع آذوقه 
در مناطق جنگي

زنان در روزهاي نخست تهاجم به خرمشهر در 
نزديك ترين محل درگيري حضور داشتند. برخي آنها 
از مسجد جامع با استفاده از بشكه و قابلمه با وانت بار 

آب آشاميدني را به رزمندگان مي رساندند.

دوخت لباس براي 
رزمندگان

از جمله امور ديگري كه بانوان مشاركتي فعال در آن 
داشتند، انجام كار بافندگي، خياطي و دوخت و دوز 

البسه و ساير وسايلي بود كه در شرايط جوي مختلف 
مورد استفاده  رزمندگان قرار مي گرفت.

پرستاري و 
امدادگري

يكي از مهم ترين كارهاي بانوان ايراني در دوران 
دفاع مقدس پرستاري و امدادگري در پشت خط مقدم 

جبهه ها بود. آنها وظيفه رسيدگي به مجروحان جنگ را 
برعهده داشتند.

رختشويي 
لباس رزمندگان

يكي ديگر از اقداماتي كه زنان در ستادهاي پشتيباني 
و بيمارستان هاي مشغول آن بودند شستن لباس هاي 

رزمندگان و مجروحان بود. بسياري از بيمارستان ها 
مجهز به ماشين هاي لباسشويي نبودند.

جمع آوري 
كمك هاي مردمي

يكي ديگر از فعاليت هاي خودجوش زنان در دوران 
دفاع مقدس جمع آوري كمك هاي مردمي و تالش براي 
تهيه  اقالم پرمصرف و ضروري و ساير مايحتاج جبهه ها 

بود.

نگهباني و محافظت 
از مهمات

برخي مواقع بانوان در جابه جايي، نگهداري، نگهباني و 
حفاظت از مهمات رزمندگان نقش فعال داشته اند. تميز 

كردن سالح رزمندگان، خشاب  گذاري و... نيز ازجمله 
فعاليت هاي تداركاتي زنان بود.

ساخت 
سنگر

يكي از اقدامات زنان در آغازين روزهاي جنگ تحميلي 
ساختن سنگر و پناهگاه بود. مثال زنان در چيدن ديوار 
براي مدافعان پل خرمشهر پيشقدم شده بودند و نقش 

مؤثري در اين كار داشتند.

نقش زنان در هشت سال  جنگ تحميلي  به روايت اعداد

آتش در گلستان

2 , 2 7 6 2 , 5 0 0
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بهروز رسايلي|  سرنوشت صعود پرسپوليس 
به مرحله بعدي ليگ قهرمانان آسيا به بازي 
آخر و مصاف با الشارجه امارات كشيده شد. 
در بازي امشــب تنها اگر سرخ ها موفق به 
شكست الشارجه شوند، راهي مرحله بعد 
خواهند شــد و هيچ نتيجه اي جز پيروزي 
به كار آنها نمي آيد. در اين ميان 3اميد براي 
برتري نماينده ايران وجود دارد و در عين 

حال 3عامل هم هست كه نگران مان كند.
 چرا پرسپوليس صعود مي كند؟

1  اگرچه الشارجه با خط حمله آتشين خود 
همه را متحير كرده، اما پرســپوليس هم خط 
دفاع خيلي خوبــي دارد كه به ســختي گل 
مي خورد. حضور نفراتي مثل جالل حسيني، 
كنعاني زادگان و شــجاع خليل زاده قوت قلب 
است. الشارجه با 13گل زده در 5بازي بهترين 
خط حمله را دارد، اما پرسپوليس هم با 5گل 
خورده صاحب بهترين خط دفاع گروه اســت؛ 
بنابرايــن تصور اينكه ممكن اســت نتيجه اي 
پرگل مثل بازي شارجه با الدحيل و التعاون رقم 
بخورد، قدري دور از ذهن است؛ به خصوص كه 
حاال با 2نتيجه اخير تيم اماراتي، گوشي دست 

پرسپوليسي ها آمده است.
2  خط حمله پرســپوليس به انــدازه كافي 
زهردار نيست، اما در عين حال فراموش نكنيم 
الشارجه هم در 4مســابقه از 5بازي قبلي گل 
خورده است. غير از بازي عجيب با التعاون كه 
تيم عربســتاني به طور كامل فروپاشيده بود، 
الشارجه در تمام مسابقات قبلي گل خورده و 

حتي در امارات، مقابل همين پرسپوليس 2بار 
دروازه اش باز شده اســت. آنها در حالي 4گل 
به الدحيل زدند كه حريف از دقيقه 60با يك 
بازيكن كمتر به مسابقه ادامه داد، اما قطري ها 
10نفره هم به شارجه گل زدند. پس گشودن 
دروازه تيم اماراتي اصال دور از دسترس نيست 

و اين مي تواند كليد صعود باشد.
3  پرســپوليس از نظر رواني هم يك برتري 
نسبت به الشارجه دارد؛ اينكه سرخپوشان قاتل 
تيم هاي اماراتي هستند. هيچ كدام از نمايندگان 
ايران برابر رقباي اماراتي به خوبي پرسپوليس 
نتيجه نگرفته اند. كلكســيوني از پيروزي هاي 
متنوع، پرگل و دراماتيك از پرســپوليس برابر 
امثال الجزيره، الوحده، الشباب و الوصل به جا 
مانده است. مي توانيد پيروزي 6 گله برابر الشباب 
در نوروز 91را به ياد بياوريد يا بازي برگشت با 
الجزيره را كه نوراللهي و جالل حسيني آن 2گل 
معروف را زدند. امارات هميشه حريف دلخواه 

پرسپوليس بوده است.
 چرا ممكن اســت پرسپوليس صعود 

نكند؟
1  در 3بازي گذشــته در برخي پست ها به 
ناچار از بازيكنان ثابت اســتفاده شده كه اين 
مسئله ممكن است آنها را خسته كرده باشد. 
2مثال كليدي در اين مورد، حضور ســيامك 
نعمتي در پست دفاع راست و عيسي آل كثير 
در خط حمله است. اين دو نفر بدون جايگزين 
بوده اند، ظرف 6روز 3بازي سنگين را پشت سر 
گذاشته اند و ممكن است از نظر جسمي تحليل 

رفته باشــند. شــجاع خليل زاده هم شرايط 
مشابهي دارد و احتماال هر سه نفر امشب هم 

فيكس خواهند بود.
2 كوچينگ حين بــازي يحيي گل محمدي 
و كادرش تعريفــي ندارد. حداقــل در ليگ 
قهرمانان آســيا كه اينطور بوده است. قرمزها 
در هر دو بازي رفت و برگشت برابر الدحيل بعد 
از عقب افتادن، طرح و برنامه مشخصي براي 
گلزني نداشتند. در بازي رفت با الشارجه هم 
با وجود اينكه پرسپوليس 2بار از حريف پيش 
افتاد و هر 2 بار به سرعت برتري اش را از دست 
داد، كادر فني موفق به تغيير شرايط نشد. آن 
روز پرســپوليس يك نيمه كامل وقت داشت 
با امثال ترابي و عليپور 3امتيــاز را بگيرد، اما 
عمال در زمين اتفاقي رخ نــداد. بدون تعارف 
تعويض هاي يحيــي در 3مســابقه قبلي هم 

چنگي به دل نزده است.
3    براي بازي امشــب هيچ چيز بــه اندازه 
»آرامش« نمي تواند به پرسپوليسي ها كمك 
كند، اما تنش، تشنج و دشمن تراشي درست از 
روي نيمكت سرخپوشان آغاز مي شود. افشين 
پيروانــي به عنوان سرپرســت تيم به تك تك 
سوت ها معترض اســت و بيرون از زمين هم 
مدام در مورد قرباني شدن پرسپوليس مصاحبه 
مي كند. مسلما اينها »سم« است و تمركز تيم 
را از مســائل فني روي موضوعات حاشيه اي 
مي كشاند. وقتي كادر راهبري تيم به بازيكنان 
القا مي كند كه»نمي خواهند ما ببريم«، آنها با 

چه روحيه اي بايد بجنگند؟

بدون شــك وحيد اميــري يكي از 
بهتريــن بازيكنان فوتبــال ايران 
در يك دهه گذشــته بوده؛ ســتاره 
خوش اخالقــي كه حضــورش به 
پرســپوليس هم خيلي كمك كرده 
است. او تا به حال در چند پست براي 
سرخپوشان به ميدان رفته؛ ازجمله 
وينگر چپ، وينگر راســت، مهاجم 
و حتي دفاع چپ. هرگــز هم هيچ 
حاشيه و اعتراضي نداشته، اما مشكل 
اينجاســت كه اميري بدترين زمان 

ممكن را براي افت انتخاب 
كرده است. هر بازيكني 
ممكن اســت يك دوره 

از سطح ايده آل فاصله 
بگيرد، اما اين اتفاق 
در شــرايطي براي 
وحيد اميري رخ داده 
كه تيم نياز مبرم به 

و  درخشــش 
كارگشــايي او 
دارد. اميــري 

بي مهاجم تريــن  در 
پرســپوليس تاريخ ناچار 

اســت در خــط حمله به 
ميــدان برود، امــا نه تنها 
ثمربخشــي مورد نظر را 

نــدارد، بلكه حتــي در مهارت هاي 
فردي مثــل دريبل و ارســال پاس 
كليدي هم دچار تنزل آشكار شده 

است.
بعد از هر 3 بازي قبلي پرسپوليس 
در ليگ قهرمانان، وجه مشــترك 
ديدگاه هاي بســياري از هواداران، 
انتقاد از نمايش هــاي وحيد اميري 
بوده است. اگر قرار است پرسپوليس 
الشارجه را ببرد و صعود كند، يكي 
از كليدهاي اين موضــوع مي تواند 
بازگشت اميري به شــرايط ايده آل 
باشــد. او قبال حتي در همين پست 
مهاجم هم نشان داده بازيكن قابل 
اعتمادي است و بعضا گل هاي 
بسيار حساســي را براي 
زده.  سرخپوشــان 
شايد امشــب يكي 
ديگــر از همين 
گل ها سرنوشت 
را  پرســپوليس 
در آســيا تغيير بدهد. فراموش 
نكنيم اميري بند جدايي داشت، 
اما از آن اســتفاده نكرد، ماند و 
حاال شــايد در حســاس ترين 
شــرايط، گره كار به دست او باز 

شود.

پرسپوليس امشــب در مهم ترين و 
حساس ترين ديدار خود در مرحله 
گروهــي ليگ قهرمانــان به مصاف 
الشــارجه خواهــد رفــت و براي 
صعود بايد حتما به پيروزي برســد. 
سرخپوشــان بعد از شكست مقابل 
الدحيل براي صعــود تنها به برد در 
اين بازي احتياج دارند اما حريف هم 
تيم پرقدرتي است كه با 13گل زده 
صاحب بهترين خط حمله در گروه
C بوده است. خطرناك ترين مهاجم 
اين تيم نيز بدون ترديــد ويليتون 
برزيلي اســت كه با 34سال سن در 
بازي قبلي تيمــش هت تريك كرده 
است. اين بازيكن برزيلي تا به حال 
در رقابت هاي مختلف موفق به زدن 
30گل براي تيمش شــده تا از حاال 

زنگ خطر را براي سرخپوشــان به 
صدا در بياورد. سرمربي پرسپوليس 
وظيفه مهار ايــن بازيكن را در بازي 
امشب به شــجاع خليل زاده سپرده 
اســت. پيش از اين در زمان برانكو 
هم در ديدار حســاس مقابل السد 
وظيفه مهار بغــداد بونجاح به عهده 
شــجاع بود كه به خوبي از پس اين 
كار برآمد. شــجاع شــب گذشــته 
درخصوص اين بازي به همشــهري 
گفت: »من تمام تالش خودم را انجام 
مي دهم تا بهترين عملكرد را در بازي 
داشته باشم. ما فقط بايد اين بازي را 
ببريم و چاره اي جز پيروزي نداريم. 
مطمئن باشيد به مهاجم شارجه هم 
مثل بونجاح اجازه نفس كشــيدن 

نمي دهم.«

  چه بد وقتي را انتخاب كردي
  در مورد افت وحيد اميري كه مشكل بزرگ 

پرسپوليس شده است

  مأموريت سخت شجاع؛ مهار ويليتون

كارتهايزردبخشيدهميشود
طبق قوانين مسابقات ليگ قهرمانان آسيا، در پايان مرحله گروهی كارت زرد بازيكنان )يک كارت زرد( برای آغاز 
مراحل حذفی بخشيده می شود. همچنين كارت زرد دوم يا يک كارت قرمز در آخرين بازی مرحله گروهی، حداقل 

يک  بازی محروميت در اولين بازی مرحله حذفی را به دنبال خواهد داشت.

DوCسرگذشتمتفاوتگروههاي
در آخرين شــب از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا در منطقه غرب، امشــب از 
 Dســاعت18:30 ســپاهان از ايران به مصاف الســد از قطر مي رود. اين بازي از گروه
رقابت هاست كه صعود النصر و السد از آن قطعي شده و سپاهان و العين بختي براي صعود 
ندارند. سپاهان بعد از بردن العين در نخستين بازي، طي 4بازي بعدي موفق به گلزني نشده 
و در بازي امشب به دنبال شكستن اين طلسم است. 3ساعت بعد، يعني از ساعت21:30 
نيز بازي هاي پاياني گروهC آغاز خواهد شد. برخالف گروه سپاهان، در گروه پرسپوليس 
تكليف هيچ كدام از صعودكننده ها مشخص نيست و هر 4تيم بخت صعود دارند. پرسپوليس 

براي صعود بايد حتما الشارجه امارات را شكست بدهد.

 اميرحسين اعظمي
خبرنگار

 مكاني: من بهترين دروازه بان ايرانم!
  دروازه بان ايراني ميوندالن نروژ ازحاال پيراهن تيم ملي را حق خودش مي داند و مي گويد اگر دعوت نشود، دليلش فني نيست

سوشــا مكاني بعد از جدايي از نفت مسجدسليمان 
دوباره به فوتبال نروژ برگشت تا پيراهن ميوندالن را 

بر تن كند. او مدت هاست كه از هياهو و حاشيه هاي 
فوتبال ايران فاصله گرفتــه و ظاهرا تصميمي هم 
براي بازگشــت به فوتبال ايران نــدارد. مكاني در 
گفت وگو با خبرنگار همشــهري به شــكل خاصي 
به ســؤاالت پاســخ مي دهد و تأكيــد مي كند كه 

هم اكنون بهترين دروازه بان ايران اســت. با مكاني 
درخصوص موقعيت خــودش در فوتبال نروژ، بحث 
حضور در تيم ملي و مســائل مختلف ديگر صحبت 
 كرديم. گفت وگو بــا اين دروازه بان 33ســاله را 

مي خوانيد.

 بعد از گذشــت 18هفته از ليگ نروژ، شرايط براي تو و 
ميوندالن چطور است؟

فصل براي من از لحاظ عملكرد فردي خيلي خوب بوده و ســيوهاي زيادي 
داشتم. در ليگ 16تيمي در رده پانزدهم قرار داريم و با اينكه در پايين جدول 
هستيم، ولي از لحاظ تعداد گل خورده شرايط بدي نداريم و جزو پنج، شش 
تيمي هستيم كه نسبت به بقيه تيم ها كم گل خورديم. من در 18بازي گذشته 
در پنج، شش بازي بهترين بازيكن تيمم شناخته شدم و حتي در تركيب تيم 
منتخب هفته هم جا گرفتم. در ليگ نروژ هم جزو 3خريد برتر تيم ها هستم.

 پس چرا اينقدر بد نتيجه گرفتيد تا كانديداي ســقوط 
باشيد؟

يكي از مشكالت بزرگ تيم ما اين است كه خيلي سخت گل مي زنيم و با بحران 
جدي در اين زمينه روبه رو هســتيم. ما اصال موقعيت گل ايجاد نمي كنيم 
و اين فشــار را روي من بيشــتر مي كند، چون وقتي گل مي خوريم، تقريبا 
گل زدن غيرممكن است. ما براي پيروز شــدن بايد 90دقيقه گل نخوريم و 
شــايد بعد از دقيقه90 گل زديم! نمي دانم براي تيم ما چه اتفاقاتي رخ داده، 
جالب اينجا ست كه در بازي هاي اخير 3پنالتي را هم از دست داده ايم. البته 
يك مشكل ديگر هم داشتيم؛ در 8بازي گذشــته 6بار پنالتي داديم كه من 
3بار پنالتي گرفتم. به اعتقاد كارشناسان و رسانه ها، اگر من نبودم، اوضاع تيم 
خيلي بدتر از اين بود. من وظيفه خودم را به نحو احسن انجام دادم و همه هم 
راضي هستند ولي اين براي من كافي نيست و دنبال نتيجه هم هستم. ما اگر با 
اين وضعيت در ليگ بمانيم، كار بزرگي انجام داده ايم و اين برايم راضي كننده 

است. من با اين عملكرد دنبال اين هستم كه حداقل در ليگ بمانيم.
 هم اكنون براي فصل بعد پيشنهاد داري؟

االن كه به دليل بيماري كرونا شــرايط در ليگ هر كشور متفاوت است. فعال 
كه 12هفته به پايــان ليگ باقي مانده و از حاال زود اســت تيم ها با بازيكنان 
ديگر مذاكره كنند. من چند پيشنهاد داشــتم ولي بازيكني نيستم كه مثال 
براي 20هزار يورو دستمزد بيشــتر، خيلي زود تصميم به عوض كردن تيم 
بگيرم. به عنوان مثال، اگر از »بودو گليمت« يــا »مولده« كه تيم هاي اول و 
دوم هستند، پيشنهاد داشته باشم، شــرايط فرق مي كند چون شانس بازي 

در ليگ اروپا را دارم.
 امكان دارد به ليگ برتر ايران برگردي؟

ليگ ما 12هفته ديگر تمام مي شــود و از لحاظ زمانــي آن زمان ليگ ايران 
شروع شده است. من از ايران هم پيشنهاد دارم، همين حاال از يك تيم بزرگ 
پيشنهاد دارم ولي قانون اجازه نمي دهد كه جدا شوم. بعيد هم مي دانم به اين 
زودي اين اتفاق رخ دهد كه به ليگ برتر ايران برگردم. من از لحاظ مالي هيچ 
مشــكلي در فوتبال نروژ ندارم، جدا از پولي كه از باشگاه مي گيرم با پوما هم 
قرارداد دارم و پولي كه بابت اين قرارداد مي گيرم، از پولي كه يك باشگاه ايراني 
به من مي داد، بيشتر اســت. من اينجا آرامش دارم و در ليگ برتر نروژ بازي 
مي كنم. نمي گويم حضورم در ليگ برتر ايران غيرممكن است، ولي بايد اتفاق 
خاصي رخ دهد كه براي بازگشت خودم را راضي كنم. من واقعا اينجا راحت 

هستم و 3سال ديگر هم قرارداد دارم.
 فكر مي كني بعد از مدت ها به تيم ملي دعوت شوي؟

من نبايد به تيم ملي فكر كنم. من يك بازيكن 16ساله نيستم كه در مورد اين 
موضوع با هيجان صحبت كنم و بگويم براي پيشرفت و اسم و رسم در كردن 

نياز به دعوت شــدن دارم. بگذاريد يك چيز مهم را به شما بگويم، در فوتبال 
اروپا اين خيلي سخت اســت كه يك گلر از آسيا حضور داشته باشد. در واقع 
گلر آسيايي در فوتبال اروپا جايي ندارد چون اينجا اول به گلرهاي خودشان 
اهميت مي دهند و ســپس گلرهاي برزيلي يا آفريقايي در اولويت هستند. 
شرايط من، بيرانوند يا حقيقي كه يك دروازه بان هستيم، با شرايط بازيكناني 
مثل طارمي يا سردار آزمون متفاوت است. حضور گلر آسيايي آن هم ايراني، 
در فوتبال اروپا خيلي سخت است. شما مي بينيد كه بيرانوند به عنوان گلر اول 
تيم ملي و بازيكني كه در جام جهاني به ميدان رفته، فعال در تيمش شرايط 
بازي پيدا نكرده است. من معتقدم اگر تيم ملي از پتانسيل بازيكناني كه در 
اروپا بازي مي كنند اســتفاده كند، قطعا سود خواهد برد. ما هم اكنون گلري 
داريم كه در اروپا به صورت مداوم بازي كند و شــرايط خوبي داشته باشد؟ 
خوشبختانه من موقعيت خوبي دارم و افتخار مي كنم كه دعوت شوم ولي اگر 

دعوت نشدم، اين را بدانيد كه دليلش فني نيست.
 نظرت درخصوص دراگان اسكوچيچ چيست؟

من نظري ندارم و قرار نيســت در مورد ديگران نظر بدهم. تيم ملي نماينده 
80ميليون ايراني اســت كه به عنــوان يك امانت در اختيار ســرمربي قرار 
مي گيرد و سرمربي هم حق ندارد در جايگاهي كه به صورت امانت در اختيارش 
است، مردم و هواداران فوتبال را با ساليق شخصي اش آزرده خاطر كند مگر 
اينكه توجيه فني داشته باشــد. من با مربيان بزرگي كار كردم كه مي  توانند 
در مورد توانايي فني من نظر بدهند، مســائل شــخصي هم كه به خود آدم 

مربوط است.
 با كدام يک از گلرهاي ايراني ارتباط خوبي داري؟

من با اكثرشان ارتباط خوبي دارم.
 به نظر تو بهترين گلر ايران كيست؟

خودم! من هم اكنون بهترين دروازه بان ايران هســتم. اگر زماني كه مصدوم 
بودم يا شرايط خوبي نداشتم، اين سؤال را از من مي پرسيديد، قطعا خودم را 

نمي گفتم ولي االن مي گويم كه بهترين گلر ايران خودم هستم.
 ياد جمله كريس رونالدو افتادم كــه در دوران جواني 
و زمان حضورش در منچســتر گفته بود بهترين فوتباليست دنيا 

خودش است!
زالتان هم گفته بود كه بهترين فوتباليســت دنيا  ســت. من در مورد خودم 
صحبت مي كنم. اگر مسائل فني، ميزان آمادگي، تجربه و... را درنظر بگيريد، 

من هم اكنون بهترين گلر ايران هستم.
 گلرهاي مورد عالقه ات در ايران و جهان چه كســاني 

هستند؟
من با گلرهايي كه هيجان مي دهند و نقش بازي مي كنند، ارتباط نمي گيرم. 
اين مدل گلرها دوربيني هســتند كه براي دفع يك توپ ســاده هم هيجان 
مي دهند. من گلرهايي در سبك ترشتگن را دوست دارم كه فنا مي شوند. او 
از نظر من بهترين گلر دنيا ســت، انتخاب بعدي ام دخئا است كه البته كمي 
هيجان هم دارد. در ايران هم نمي توانم از يك نفر اسم ببرم ولي سبك حامد 
لك، رشيد مظاهري و بيرانوند را دوست دارم. اگر بخواهم بيشتر اسم ببرم، 
امير عابدزاده و پيام نيازمند را هم اضافه مي كنم. البته شايد آنهايي كه اسم 
نبردم، خودشان بر اين عقيده باشند كه از اين دروازه بان ها بهتر هستند. شايد 

هم آنها سبك گلري من را پسند نكنند.

امتيازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازيهاتيمرده

53027709الدحيل1

521213767شارجه امارات2

17-521245پرسپوليس3

56-520338التعاون عربستان4
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امتيازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازيهاتيمرده

532094511النصرعربستان1

523013679السد2

34-511347سپاهان3

92-5023413العين امارات4
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  3بيم و3   اميد
  آيا پرسپوليس الشارجه را مي برد و صعود مي كند؟

پرسپوليس7 ماه و 5 روز پيش با الشارجه روبه رو 
شد و در امارات به تساوي 2-2 رضايت داد
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فقط همين مانده بود محمد رويانيان از افزايش قيمت بازيكنان ايراد 
بگيرد. صدالبته درخواست هاي  هفت هشــت ميلياردي از سوي 
بازيكنان زير متوسط فوتبال ايران همه را شوكه كرده، اما دست كم 
مديري كه در دوران خودش به ريخت وپاش كردن مفتخر بود، حق 
اعتراض ندارد. هنوز از ياد نبرده ايم استاد چطور براي راضي كردن 
بازيكنان به حضور در پرسپوليس، عالوه بر قراردادهاي آنچناني به آنها 
خودرو مي داد. رويانيان با همزاد آبي اش يعني فتح اهلل زاده جفت افتاده 
بودند و 2نفري با هم قيمت ها را در فوتبال ايران به اندازه 20سال باال 
بردند. شما االن بايد متهم باشيد؛ نه دادستان. رويانيان سال 92براي 
علي دايي قرارداد 2ميليارد توماني بست؛ دستمزدي كه هنوز هم بعد 
از 10سال زياد است. همان سال فتح اهلل زاده براي جذب آندو تيموريان 

2ميليارد و 250ميليون تومان پول داد. پس شماها بي خيال لطفا!

آن زمان مصلحت بود؟

شــيخ دياباته تهديد كرده كه اگر پولم را ندهيد جدا مي شوم. بعد 
مديران استقالل با يك هفته تأخير خبر داده اند كه »واريز مطالبات 
دياباته آغاز شد.« انگار كه مثال اين يك پروژه بلندمدت است. انگار 
دوستان مي خواهند اســتاديوم 100هزار نفري بســازند و امروز 
كلنگش را به زمين زدند. آقا اگر پــول داريد، جور كنيد و يك دفعه 
بريزيد توي حساب طرف. اگر هم فراهم كردن پول براي تان سخت 
اســت و چاره اي جز واريز قطره چكاني باقي نيست، الاقل هر دفعه 
خبرش را منتشر نكنيد. چند ماه پيش هم دقيقا 2هفته تمام هر روز 
خبر مي رسيد »بخشي از مطالبات شيخ واريز شد«؛ يعني قشنگ هر 
بار كه هزار دالر به حساب طرف مي ريختند، با افتخار اين موضوع را 
به عنوان دستاورد جامي زدند. آقا داريد به وظيفه تان عمل مي كنيد. 

بعد با اين حال تان دنبال سرمربي خارجي هم هستيد؟

واريزهاي 100دالري شروع شد

ما هم قبول داريم بخشــش بن عطيه پيش از ديدار پرسپوليس و 
الدحيل بســيار عجيب بود و حتي اگر صورت قانوني هم داشت، 
چندان رفتار استانداردي محسوب نمي شد. سخت است كه فرض 
كنيم پرسپوليس به جاي الدحيل بود، چنين درخواستي مي داد و 
پذيرفته مي شد. همه اينها يعني حال نماينده كشورمان را درك 
مي كنيم، اما در عين حال واكنش قرمزها به محروميت و بخشودگي 
بن عطيه هم تناقض جالبي داشــت. وقتي در نشست خبري قبل 
از بازي در مورد غيبت مدافع مراكشــي از گل محمدي سؤال شد، 
سرمربي پرسپوليس سعي كرد موضوع را بي اهميت جلوه بدهد. او 
گفت: »از اول هم با تيم پرستاره الدحيل بازي داشتيم، نه با يك نفر 
به اسم بن عطيه. « افشين پيرواني اما بعد از بازي گفت: »بخشش 
بن عطيه همه برنامه هاي ما را به هم زد.« چي شد باالخره؟ مهم نبود، 

اما همه برنامه هايتان را به هم ريخت؟

باالخره چي شد؟

نكته بازي

بعد از 3سال و 3ماه وزارت ورزش مجوز راه اندازي رشته پاورليفتينگ 
زنان را صادر كرد. سايت فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ديروز 
اين خبر را منتشر كرد. قرار است يكشنبه هفته آينده هم از لباسي كه 
معاونت ورزش زنان وزارتخانه براي اين رشته تأييد كرده، رونمايي 
شود. از تيرماه ســال1396، فدراســيون پرورش اندام و بدنسازي 
درخواست راه اندازي رشته پاورليفتينگ را به وزارت ورزش داده بود. 
با مخالفت هايي كه مي شد به نظر نمي رسيد مجوزي براي اين رشته 
صادر شــود اما صبح ديروز محمدتقي اميري خراساني، سرپرست 

فدراسيون اعالم كرد وزارت ورزش مجوز داده است.

طي ماه هاي گذشــته، زهره مرزوقي، نايب رئيس فدراسيون براي 
چندمين بار در نامه اي پيگير شده بود تا نظر وزارت ورزش را درباره 
راه اندازي اين رشته بداند. مهين فرهادي زاد، معاون وزير در امور زنان، 
جواب منفي به او نداده بود اما صحبت هايش با ايسنا، طرفداران اين 
رشته را نااميد كرده بود. فرهادي زاد گفته بود: »در مباني اعتقادي 
ما از زن به عنوان ريحانه يادشده، نمي توانيم رشته اي را قبول كنيم 
كه كل سيستم بدني و فيزيولوژي او را تحت تأثير قرار دهد.« بعد از 
جنجالي كه سر اين اظهارنظر شد، موضوع مسكوت ماند. اما گفته 
مي شود وزارت ورزش در جلسات متعددي كه با مسئوالن فدراسيون 
داشت، شرايط اين رشته را بررسي كرد. عبدالحميد احمدي، معاون 
فرهنگي وزير هم در مجمع عمومي ساالنه فدراسيون كه 19شهريور 
برگزار شد، درباره راه اندازي اين رشته صحبت كرد اما چيزي درباره 
صدور مجوز نگفــت: »بحث فعاليت پاورليفتينــگ بانوان از طريق 

معاونت ورزش بانوان پيگيري مي شود. اگر منع و محدوديتي از لحاظ 
فرهنگي و ورزشي وجود نداشته باشد، رويكرد وزارتخانه درخصوص 

توسعه ورزش بانوان حمايتي است.«
زنان چند سالي است كه در رشته پاورليفتينگ فعال هستند. حتي 
بعضي از زنان در تورنمنت هاي بين المللي شــركت كرده اند و مقام 
هم گرفته اند. در فضاي مجازي تعدادي از اين قهرمانان را مي شود 
ديد، زناني كه تا پيش از اين كارشــان از نظر فدراسيون غيرقانوني 
بود. مرزوقي به همشهري مي گويد چه زناني كه از قبل فعال بوده اند 
و چه زناني كه قرار است كارشان را شــروع كنند، فعال بايد منتظر 
بمانند: »فعال فقط مجوز صادر شده است. بايد قوانين جهاني ترجمه 
و به روزرساني شود.اين قوانين بايد به اطالع هيأت رئيسه برسد و بعد 
از تأييد در مجمع تصويب شود. بعد از آن به هيأت ها اعالم مي كنيم 

كه اجازه كار دارند. 

ســؤال اين اســت كه قوانين پاورليفتينگ مردان متفاوت از زنان 
است؟ به گفته مرزوقي قوانين تفاوتي ندارند. در پاورليفتينگ، زنان 
ايران هم مثل مردان 3حركت ليفت، پرس سينه و اسكات را دارند. 
تجهيزات هردو مثل هم اســت. تنها تفاوت مردان و زنان در لباسي 
است كه زنان مي پوشند. پاورليفتينگ مردان در فدراسيون كميته 
دارد، قرار است براي زنان هم كميته تشكيل شود اما بدون رئيس. 
مرزوقي مي گويد: »حساسيت روي اين رشته زياد است. كوچك ترين 
عكس يا مصاحبه اي مي تواند حساســيت زا باشد. ترجيح مي دهيم 
محتاط باشيم و در چارچوب قوانين حركت كنيم. اين كميته هم مثل 
كميته هاي مچ اندازي و فيتنس زنان، مســتقيم زيرنظر فدراسيون 
زيرنظر خود او اداره مي شود.« مرزوقي آماري از تعداد زنان عالقه مند 
به اين رشــته ندارد اما افراد نزديك به فدراسيون مي گويند بيش از 
100زن در اين رشته فعال هستند. همزمان با درخواست فدراسيون 
براي راه اندازي پاورليفتينگ، لباس اين رشته هم طراحي شده اما 
فعال به جز فدراسيون و وزارت ورزش كسي اين لباس را نديده است. 
به گفته مرزوقي، يكشنبه از لباس رونمايي مي شــود: » تا به حال 
بيست سي نمونه لباس دوخته ايم و بعد از اصالحاتي كه انجام شد، 
آخرين لباس را كه بنفش رنگ است، تأييد كرده اند. لباس پوشيده 
آستين بلند با شلوار و مقنعه است كه مي تواند سفيد يا مشكي باشد. 

روي اين لباس هم ركابي پوشيده مي شود.« 

  پاورليفتينگ زنان  با مقنعه
  وزارت ورزش باالخره براي فعاليت زنان در رشته پاورليفتينگ مجوز صادر كرد. گفته مي شود  لباس مخصوص اين رشته هم تاييد شده است

درحالی كه باشــگاه الهالل عربستان با 31عضو 
مبتال به كوويد-19 بين همه باشگاه های جهان 
ركورد زده اســت، در اروپا هــم كرونا همچنان 
در حال پيشــروی اســت. فعال اوضاع تيم های 
انگليسی و اسپانيايی وخيم تر از سايرين است و 
آلمان بين همه ليگ های معتبر در وضعيت سبز 
قرار دارد. برای همين ديدار امشــب سوپرجام 
اروپا بين بايرن مونيــخ قهرمان ليگ قهرمانان و 
ســويا كه فاتح ليگ اروپا بوده، از نظر بهداشتی 
نگرانی هايی به وجود آورده اســت. در اتلتيكو 
مادريد پس از ابتــالی دو بازيكن ايــن تيم به 
ويروس چينی پيش از آغاز دوباره ليگ قهرمانان 
فصل گذشته، ســيمئونه هم بيمار شد و زمانی 
كه از شــر اين بيماری رها شد، خيمنس، مدافع 
اروگوئه ای اين تيم هم بــه كرونای جديد دچار 
شد. برای همين تمرين ديروز اتلتيكو تعطيل شد 
و بازيكنان برای تست كرونا راهی مركز درمانی 
باشــگاه شــدند. خيمنس پس از لودی، آنخل 
كورئا، شيمه ورساليكو، ديه گو كاستا، سانتياگو 
آرياس و سرمربی تيم ديه گو سيمئونه هفتمين 
كرونايی اين تيم اسپانيايی است. تست نخست 
مارتين اودگارد، هافبك نروژی رئال مادريد هم 
كه اين هفته اولين بازی اش را پس از بازگشت از 
سوسيداد برای اين تيم انجام داده بود، مثبت شد 
اما تست دوم نشــان داد جای نگرانی نيست و او 
می تواند به تمرين برگردد. در انگليس سرمربی 
مشهور وســتهام يعنی ديويد مويز و دو بازيكن 
اين تيم عيســی ديوپ و جاش كولن درســت 
در حالی كه تيم در حال گرم كردن برای مسابقه 
با هال سيتی در دور سوم جام اتحاديه بود باخبر 
شدند كه تست شان مثبت بوده و بايد ورزشگاه 
را ترك كنند. ديدار تيم هــای تاتنهام و ليتون 
اورينــت در چارچوب همين جام هــم به دليل 
ابتالی برخی بازيكنان اين تيم دســته چهارمی 
به ويروس چينی به تعويق افتاد. هزينه تست را 
باشگاه تاتنهام پرداخته بود تا از سالمتی بازيكنان 

خودش دفاع كند.

   فوتبال اروپایی 
 و ویروس چينی

اعالم نامزدهاي جايزه يوفا
با اينكه امسال به دليل دوران قرنطينه و كرونا مراسم توپ طال نداريم، 
جوايز ساالنه يوفا هنوز سرجايش هست. ديروز نامزدهاي جايزه بهترين 
بازيكن سال اروپا به اين ترتيب اعالم شدند: كوين دي بروين، روبرت 
لواندوفسكي و مانوئل نوير و نامزدهاي بخش جايزه برترين مربي سال 

هم هر 3 آلماني بودند: يوليان ناگلزمن، هانسي فليك و يورگن كلوپ.

ژاپني آشغال چيني!
نيمار كه به دليل ســيلي زدن به آلوارو گونســالس، مدافع جنجالي 
مارسي كه به او گفته بود ميمون و به مادرش توهين كرده بود، 2 جلسه 
محروم شده اما ممكن است محروميت او طوالني تر شود و به 20بازي 
هم برسد! هيروتي ساكاي، بازيكن ژاپني مارسي هم توهين كرده و به 
تصور اينكه اين بازيكن چشم بادامي يك چيني است، به او گفته بود 

»آشغال چيني!«

جهان

 ال كالسيكو بدون ترشتگن
ترشتگن همچنان مصدوم است و بارسلونا بايد براي مدتي قيد حضور او درون دروازه را بزند. بازي هايي 
كه ممكن است اين دروازه بان آلماني از دست بدهد به اين ترتيب است: ويارئال، سلتاويگو، سويا، ختافه، 
رئال مادريد، آالوس و 3 بازي از ليگ قهرمانان كه همگي بازي هاي سختي هستند.

نايشرعرفسبهگنت
فسويباكرديمون
تتعمالاتلورك
اميسحاكنلفيا

انبطوقسيرازب
خاصحالحاسومن

يمدالاحرتعنص
رنيگنرهبدمصفد
بابرتخاسبهار
نتببوشاتعيبي
يادهانشكاواك

كمداهدهعيحطس
نيرتيهلبقموك
انرياليهساجان
ماگنمريبطاسبنا

جد         ول 8046

80
45

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- يازده- گيــاه ضد پيري- 

عالمت زير حرف
2- بانــوي منتســب به يك 
خانواده ســلطنتي- اتحاديه 

صنفي- نوعي حلوا
3- از زبان هــاي زنــده دنيا- 

سنگ سخت- ميل به غذا
4- اثبــات ســخن بــا دليل 
آوردن- ســازمان تبهكاري 

ايتاليا
5- افسار- نوعي انرژي- دستي

6- ثروت و دارايي- متقارب- 
نماد پررويي است

7- جانشــين- از پادشاهان 
سلسله ايلخاني- وحشي

8- پيشــرفت- فرخنــده- 
سرگشتگي

غســل  يكپــا-  قــدم   -9
غيرارتماسي- روي قاب پنجره 

مي اندازند
كاله  روح-  جمــع   -10

پادشاهي- آهارزده
11- دختر عرب- موجوديت- 

استاد دانشگاه
12- پيل الكتريكي- معامله 

كاال به كاال
13- خوش چهره- بهار عرب- 

پرچم
14- نفي عــرب- محصولي 

مانند كاشي- پدرمردگان

15- مار خورده... شــده- از 
ورزش هاي آبي- قيمت بازاري

  
عمودي:

1- نمايش با ساز و آواز- داراي 
اختالل- فاش شده

2- الهه عشــق در اســاطير 
يونــان- از تيم هــاي فوتبال 

باشگاهي قطر- بيني
3- خــــــــط معـــروف 

اسالمي ايراني- مقام و منزلت
4- كامل شدن رشــد ميوه- 
فنــي در كشــتي- كفــش 

پاشنه دار قديمي
5- سنگ آسياب- شهري در 
هلند- دستگاهي براي انجام 

واكنش هاي هسته اي
6- بانو- شــگفت زده- ضمير 

سوم
7- جناح لشــكر- ورزشــي 
گروهي- نمايشــنامه گارسيا 

لوركا
8- زشــت و مهيب- غالت را 

آرد مي كند- دو مصراع
9- پشــيماني- پاييز عرب- 

بدن
10- بانـــــگ چوپـــــان- 
خودداري كردن- پايكوبي و 

دست افشاني صوفيان
11- جايــي داراي امكانات 
كامپيوتــري براي اســتفاده 

از اينترنــت- بيمــاري يرقان- 
خاندان

12- اهل كاشان- شاعر آلماني 
كه شــيفته شــعر حافظ بود- 

رسانه شنيداري
13- ماشين نويسي- داراي ذهن 

پريشان
14- تقويت امــواج الكتريكي- 

قاضي تحقيق- دربازكن برقي
15- از نيرو هاي سه گانه ارتش- 

راه فرار- سبز تيره

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 3755
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

458231796
317986425
692754381
941378652
863425917
725619843
239547168
174862539
586193274

متوسط

   3    5 7
  8 7   2  1
1 5   4     
4  9     6  
         
 1     9  5
    6   8 4
2  4   5 1   
8 6    9    658293741

723514896
491867532
214385967
376921485
985746213
547638129
862179354
139452678

ساده

متوسط

642391857
398756241
157248639
429513768
586927413
713684925
975162384
234875196
861439572

سخت

4 5        
  7  8   2  
     4  8 1
9   3      
 6   2   1  
     9   3
2 3  5      
 7   6  5   
       7 4

ساده

6  8     4  
   5 1 4    
 9 1  6   3 2
2   3   9 6 7
  6 9  1 4   
9 8 5   6   3
5 4   3  1 2  
  2 1 7 9    
 3  4   6  8

  سوپرجام  با نقاشي كودكان
درحالي كه اروپا در تب موج سوم كرونا مي سوزد، بازي امشب سوپرجام اروپا بين قهرمان 
ليگ قهرمانان يعني بايرن و سويا كه فاتح هميشگي ليگ اروپاست، با حضور تماشاگران و 
در بوداپست مجارستان برگزار مي شود. بوداپست يك منطقه ريسكي و خطرناك از لحاظ 
كروناست و حضور تماشاگران در اين بازي مي تواند مثل يك بمب ساعتي عمل كند. رئيس 
ايالت باواريا از هواداران بايرن مونيخ خواسته براي اين بازي به مجارستان سفر نكنند ولي 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه 4هزار هوادار اين تيم در كنار 500هوادار سويا به بوداپست 
خواهند رفت تا بعد از اين بازي موج دوم كرونا را به آلمان و موج سوم را به اسپانيا ببرند. بايرن 
مونيخ تياگو آلكانتارا و خاوي مارتينس را كه به ليورپول و بيلبائو رفته اند از دست داده و تنها 
سانه را به خدمت گرفته. اين باشگاه براي خريد ِدست، مدافع راست آژاكس با بارسلونا رقابت 
دارد و اين بدان معني است كه احتماال كيميش بار ديگر به پست هافبك دفاعي برمي گردد. 
هودسون اودويي، وينگر چلسي هم كه بعد از مصدوميتي طوالني مدت و يكساله ديگر جايي 

در تركيب تيم لندني ندارد، گزينه محتمل خريد بايرن است. درخواست براي خريد ريكي 
پوچ، پديده بارسلونا كه كومان گفته به او بازي نمي دهد هم از سوي اين باشگاه رد شده است. 
در سويا راكيتيچ به اين تيم برگشته و ماركوس آكونيا هم خريداري شده اما رگيلون در پايان 
قرارداد قرضي اش جدا شده و به صورت دائمي به تاتنهام رفته و كونده هم كه از باشگاه هاي 
بزرگ پيشنهاد داشت در تيم مانده است. سويا تنها باشگاه اسپانيايي است كه بعد از زيان مالي 
ناشي از كرونا، تراز مثبت داشته است. توپ سوپركاپ 2020 كه با كمك كودكان از سراسر 
اروپا طراحي شده است، بچه ها از 10 پروژه سالمت يوفا نقاشي هايشان را در بازي بايرن و 
سويا خواهند ديد. لواندوفسكي كه مصدوميت داشت و در تمرين ماقبل آخر تنها 12دقيقه 
تمرين كرده بود، به تمرين برگشته و احتماال به بازي امشب مي رسد. بايرن در از سرگيري 
رقابت هاي فوتبال 31بازي بدون شكست ازجمله 30برد داشته. در آخرين رويارويي هاي قبلي 
كه به سال2018برمي گردد يك بازي صفر صفر و بازي برگشت 1-2به سود بايرن تمام شد.

بنياد كودكان يوفا با انتشار فراخواني از 
كودكان اروپايي دعوت كرد نقاشي هاي 
خود را براي اين نهاد ارسال كنند. آن ها 
بايد در نقاشي هاي خود به اين پرسش 
پاسخ مي دادند: »معناي فوتبال براي 
شما چيست؟« 18 نقاشي از بين 200 
نقاشي ارسالي انتخاب شده و روي توپ 
بازي ها نقش بسته است. اين نقاشي ها 
از كشــورهاي جمهوري چك، آلمان، 
مجارســتان، ليتواني، هلند، پرتغال، 

اسلووني، اسپانيا و سوئيس است.

   بايرن مونيخ امشب در بازي سوپر جام اروپا مقابل  سويا قرار مي  گيرد

ليلي خرسند
خبرنگار
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فاطمهعسگرينيا
خبرنگار

حريــق گســترده كــه 2 انبــار بــزرگ كارخانه 
لبنيات ميهــن را در بر گرفته بود بــا تالش بيش از 

200آتش نشان از 11شهر مختلف مهار شد.
به گزارش همشــهري، ايــن آتش ســوزي حدود 
ساعت18 سه شنبه آغاز شد. به گفته شاهدان عيني، 
ابتدا صداي انفجاري مهيب به گوش رسيد و پس از 
آن دود غليظي كه از محل انبارهاي كارخانه ميهن در 
جاده شورآباد به هوا بلند شده بود به چشم مي خورد. 
آتش، 2سوله بزرگ از اين انبارها را در برگرفته بود. 
ســوله هايي كه محل دپوي مواد اوليــه براي توليد 
بستني و همچنين مواد اوليه بسته بندي بودند. دود 
غليظ و شعله هاي گسترده نيز به دليل اشتعال سريع 

همين مواد شيميايي بودند كه صحنه اي هولناك را 
به وجود آورده بودند.

يوسف منطقي، رئيس آتش نشــاني اسالمشهر در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: آتش سوزي ساعت 
18:28 به ما گزارش شد. يعني با چند دقيقه تأخير. 
علت آن هم اين بود كه چون كارخانه ميهن نيروهاي 
آتش نشان دارد، ابتدا خودشــان تالش كرده بودند 
حريق را مهار كنند، اما سرعت توسعه آن باعث شده 

بود كه نتوانند موفق شوند.
او ادامه مي دهد: مــا به عنوان نخســتين تيم هاي 
آتش نشــاني، ظرف مدت 5دقيقه بــه محل حادثه 
رســيديم، اما زماني كه وارد محوطه شديم، حريق 

گســترده هر 2 ســوله بزرگ را كامال در برگرفته 
بود. شدت آتش ســوزي به حدي بود كه بالفاصله 
درخواست كمك كرديم و با توجه به وسعت گسترده 
حريق، تيم هاي آتش نشاني از 10شهر ديگر ازجمله 
تهران، رباط كريم، باقرشهر و... نيز به كمك ما آمدند.

به گفته رئيس آتش نشاني اسالمشهر، تنها از تهران 
حدود 160آتش نشــان و امدادگر بــه همراه ده ها 
خودروي ســنگين راهي محل حادثه شــدند و در 
مجموع بيش از 200آتش نشــان در تالش بودند تا 
آتش را خاموش كنند. تالشي كه پس از چند ساعت 
نتيجه  داد و در نهايت حوالي ســاعت 10شب، آنها 

توانستند حريق را مهار كنند.
منطقي گفت: اينكه آتش ســوزي از كدام قســمت 
و به چــه علت آغاز شــده و كارخانــه ميهن چقدر 
خسارت ديده، هنوز مشخص نيست و كارشناسان 
در حال بررسي اين موضوع هستند، اما خوشبختانه 
اين حريق تلفات جاني نداشــت و تنهــا عده اي از 
آتش نشان ها بودند كه به دليل انتشار گازهاي سمي 
يا سرخوردگي و... دچار صدمات جزئي شدند كه همه 

آنها سرپايي درمان شدند.

جزئيات جدال 
200آتش نشان با 

وقتي زن جوان در جريان حريق كارخانه لبنيات
سانحه رانندگي دچار مرگ داخلي

مغزي شد، خانواده اش ياد 
اين افتادند كه او مدت ها قبل كارت اهداي 
عضو گرفته بود و تصميم گرفتند اعضاي 
بدن جگرگوشه شان را به بيماران نيازمند 
اهدا كنند. بــه گزارش همشــهري، روز 
19شهريور ماه امسال زن جوان به نام آمنه 
نظري كه ســاكن مالير بود، براي ديدن 
اعضاي خانواده اش به خانه پدري رفت. او 
هفته اي چند روز بــه ديدار پدر و مادرش 
مي رفت و به آنها كمك مي كرد. آن روز هم 
او چند ساعت در خانه پدري بود و وقتي 
كارش تمام شد از پدر و مادر خداحافظي 
كرد و ســوار يك خودروي كرايه به سوي 
خانه خودش به راه افتاد. او بارها اين راه را 
رفته بود و هيچ وقت مشكلي برايش پيش 
نيامده بــود اما آن روز با هميشــه تفاوت 
داشت. همين كه خودرو به مسيرش ادامه 
مي داد ناگهان به داليــل نامعلومي يك 
نيســان آبي رنگ كه در مســير روبه رو 
حركت مي كرد از مسير اصلي منحرف شد 
و به صورت رخ به رخ بــا خودرويي كه زن 

جوان مسافرش بود برخورد كرد.
به دنبال اين حادثه گروه هاي امداد و نجات 
خود را به محل حادثه رســاندند و تالش 
براي نجات سرنشــينان خودرو آغاز شد. 
در اين بين آمنه از همه بيشتر آسيب ديده 
بود و آنطور كه شواهد نشان مي داد ضربه 
شديدي به سرش وارد شــده بود. در اين 
شرايط او به بيمارستاني در مالير منتقل 

و تالش پزشكان براي مداوايش آغاز شد.
در معاينه اوليه معلوم شــد آســيب وارد 
شده به سر زن جوان جدي است. او دچار 
شكستگي جمجمه و خونريزي شديدي 
شده بود و ساعتي بعد با وجود ضربان قلب، 
به كما رفت. پزشكان اميدوار بودند با انجام 
اقدامات درماني زن جوان كه فقط 29سال 
داشت به زندگي برگردد، اما چند روز بعد 
در شرايطي كه ضريب هوشياري او كاهش 
پيدا كرده بود به خانواده اش اعالم كردند 
دچار مرگ مغزي شده است و بازگشت او 
به زندگي غيرممكن است. در اين شرايط 
مسئوالن بيمارستان براي مجاب كردن 

خانواده آمنه براي اهداي اعضاي بدن او به 
بيماران نيازمند با آنها وارد مذاكره شدند.

عملبهوصيتآمنه
خانواده آمنه شــب و روزهاي سختي را 
مي گذراندند و تا آن روز اميدوار بودند كه 
زن جوان به زندگي بر مي گردد. اما وقتي 
خبر مرگ مغزي او را شــنيدند راهي جز 
پذيرفتن واقعيت نداشتند. حسين جان 
محمدي يكي از نزديكان خانواده نظري در 
اين باره مي گويد: ديگر اميدي به بازگشت 
او به زندگي نبود. پزشــكان اعالم كرده 
بودند قبل از اينكه دير شــود خانواده اش 
رضايت بدهند تا اعضاي بدن دخترشان 
به چند بيمار نيازمند اهدا شــود. او ادامه 
مي دهد: ديگر اميدي به برگشت او وجود 
نداشت و از طرفي متوجه شديم كه آمنه از 
مدت ها قبل فرم اهداي اعضاي بدنش را 
پر كرده و كارت اهداي عضو گرفته است. 
فهميدن اين موضــوع همه مان را منقلب 
كرد. اينكه او با اين كارش وصيت كرده بود 
كه اعضاي بدنش پس از مرگ به بيماران 
نيازمند اهدا شود. در اين شرايط پدر، مادر 
و همســرش رضايتنامه را امضا كردند تا 
كارهاي مقدماتي جداسازي اعضای بدنش 
انجام و او به بيمارستان سينا تهران منتقل 
شــود. او درباره حادثه اي كه باعث شــد 
آمنه دچار مرگ مغزي شود مي گويد: ما 
اطالعات زيادي از جزئيات تصادف نداريم. 
فقط مي دانيم كــه آن روز آمنه به همراه 
دوستش درحال بازگشت از خانه پدرش 
به خانه خود بود كه اين اتفاق افتاد. آنطور 
كه شاهدان گفتند دو خودرو از روبه رو با 
هم به شدت برخورد كرده بودند و حادثه 

تلخي بود.

زن جوان كه از قبل كارت اهداي عضو گرفته بود، پس از حادثه اي تلخ 
نجات بخش 4بيمار شد

آمنه جان داد و جان بخشيد

 اخاذي از مديرعامل
 با تهيه فيلم سياه

 پشت پرده اخاذي 10هزاردالري 
از مديرعامــل شــركت يكي از دادسرا

كارمنــدان او بــود. ايــن مرد 
دختردايي اش را اجير كــرد تا با ورود به خانه 
آقاي مدير از او فيلم سياه تهيه كرده و سپس 

دست به اخاذي از وي بزنند.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مردي 
قــدم در اداره پليــس گذاشــت و گفت در 
دام دختــري باجگير گرفتار شــده اســت. 
وي توضيــح داد: من صاحب يك شــركت 
مهندســي و دكوراسيون هســتم. چند روز 
قبل دختري به موبايلــم زنگ زد و گفت در 
زمينه دكوراســيون داخلــي فعاليت دارد. 
او خودش را آوا معرفي كــرد و گفت قبل از 
كرونا به كشــورهاي مختلــف مانند دبي و 
تركيه ســفر كرده و دوره هاي دكوراسيون 
و معماري ديده اســت. دختر جــوان از من 
خواست او را در شــركت استخدام كنم. من 
هم بعد از چندين بار تماس تلفني و اصرار او، 
قبول كردم و براي نخستين بار قرار مالقات 
گذاشــتيم تا نمونه كارهايش را به من نشان 

بدهد.
شاكي ادامه داد: دختر جوان نمونه كارهايش را 
نشانم داد و مي گفت در كشورهاي مختلف كار 
طراحي و دكوراسيون انجام داده است. پس از 
چند جلسه قرار حضوري او را به شركتم دعوت 
كردم و وي پيشــنهاد كرد كه براي انجام كار 

ديزاين و دكوراسيون به خانه ام بيايد. روزي كه 
آوا را به خانه ام دعوت كردم همسرم و فرزندم 
نبودند. او در حال يادداشت كردن متراژ خانه 
بود و من براي خودم و او چاي ريختم. اما بعد از 
خوردن چاي دچار سرگيجه شدم و كمي بعد 
از حال رفتم. وقتي چشمانم را باز كردم متوجه 
شــدم خانه ام بهم ريخته است و از آوا خبري 
نيست. كامال گيج بودم تا اينكه ساعتي بعد به 
من زنگ زد و تهديد كــرد كه اگر پاي پليس 
را به ماجرا باز كنــم آبرويم را مي برد. او گفت 
زماني كه بيهوش بودم، از من فيلمي ســياه 
تهيه كرده و اگر 10هــزاردالر پرداخت نكنم 
فيلم را براي همسرم مي فرستد. او فيلم را در 
واتس اپ برايم فرستاد و من با ديدن آن تسليم 
خواسته هايش شدم. 10هزار دالر را جور كردم 
و برايش فرســتادم. او قول داد فيلم را حذف 
مي كند اما سر قولش نماند. دختر جوان چند 
روز بعد به من زنگ زد و اين بار درخواســت 
20هزاردالر كرد. وقتي ديدم اخاذي او تمامي 
ندارد تصميم گرفتم از او شكايت كنم. ماجرا 
را براي همسرم تعريف كردم و پس از آن راهي 

اداره پليس شدم.

كارمندآشنا
با اين شكايت، مأموران پليس با اطالعاتي كه 
شاكي در اختيارشان قرار داده بود موفق شدند 
دختر جوان را بازداشت كنند. او اقرار كرد كه 

با همدستي پسرعمه اش نقشــه اين اخاذي 
را كشيده اســت. وي توضيح داد: پسرعمه ام 
كارمند شاكي بود. مي گفت از صبح تا غروب در 
شركت كار مي كند اما حقوق زيادي نمي گيرد. 
من و پسرعمه ام از كودكي عاشق هم بوديم و 
قرار ازدواج گذاشــته بوديم. قرار بود پارسال 
به خواســتگاري ام بيايد اما به دليل بيكاري 
نتوانست تا اينكه در شــركت شاكي مشغول 
به كار شــد. او مي گفت صاحب شركت وضع 
مالي خيلي خوبي دارد. گفــت با اخاذي از او 

مي توانيم پولدار شويم و ازدواج كنيم.
متهم ادامه داد: ابتدا نقشه مان اين بود كه من 
خودم را يك طراح جا بزنــم و وارد خانه اش 
شــوم و او را بيهوش كنم و بعــد از خانه اش 
ســرقت كنيم. روز حادثه وقتــي وارد خانه 
شاكي شدم، در فرصتي مناسب داخل چايي 
او داروي خواب آور ريختم و وقتي بيهوش شد 
در را باز كردم و پســرعمه ام وارد شد. پس از 
آن شروع كرديم به جســت وجو در خانه اما 
پول و طال پيدا نكرديــم. براي همين تصميم 
به اخاذي گرفتيم. چون شــاكي بيهوش بود، 
فيلم ســياه از او تهيه كرديم و ابتدا 10هزار 
دالر اخاذي كرديم اما طمع مان باعث شد كه 
به اين كار ادامه دهيم، غافل از اينكه او ماجرا 
را به پليس اطالع مي دهد. با اعترافات دختر 
جوان، همدست او هم دستگير شد و تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

راحتيبه10هزار
متهمانوقتيبه

عكردندوهمين
دالررسيدندطم

تگيريشانشد
باعثدس
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طبق قانون صداوسيما ملكف است حداقل 5ساعت 
از برنامه هاي خــود را در هفته به صــورت رايگان 
در زمان هاي مناســب به برنامه هاي ويژه معلوالن 
اختصاص دهد و اين كار بايد از طريق رابطان ناشــنوايان، زيرنويسي فيلم ها و پخش 
توصيف شنيداري محتوا براي افراد نابينا انجام شود. اجرانشدن اين مصوبات و محروميت 
ناشنوايان از برنامه هاي رسانه ملي به ويژه اخبار ضروري اين روزها در همه گيري كرونا، 
موجب شد جمعي از ناشــنوايان تهراني ديروز مقابل ورودي ســازمان صداوسيما با 
در دست داشــتن بنرها و پالكاردهايي با ســكوت مطالبات قانوني و حقوقي خود را 
يادآوري كنند. جامعه ناشنوايان ايران در ســال هاي اخير چندين بار اين مطالبه را از 
طريق رسانه ها، شبكه هاي اجتماعي و... مطرح و اعالم كرده بودند كه قادر به استفاده 
از برنامه هاي تلويزيون ايران نيستند. بخشي از انتقاد آنها به ناديده گرفته شدن نيازهاي 
افراد ناشــنوا در توليد محتوا و برنامه هاي رسانه اي است و بخش ديگر به كيفيت زبان 
اشاره اي كه در رسانه ملي مورد استفاده قرار مي گيرد. سازمان صداوسيما پيش تر در 
پاسخ به اين انتقادات گفته بود كه مبناي زبان اشاره مورد استفاده در اين رسانه متون 
آموزشي 4جلدي است كه در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تدريس مي شود. 
ناشنواياني كه صبح ديروز مقابل در ورودي صداوسيما جمع شده بودند، مي گويند كه 

حاال با وجود همه گيري كرونا مشكالت آنها به مراتب بيشتر شده است.
 * * *

تعدادشــان كم نبود، زنان و مرداني كه با در دست داشــتن پالكاردهايي با مضمون 
»صداوسيما رسانه اي كه براي ناشنوايان ملي نيست«، »زبان اشاره ملي حق ماست« 
و طوماري كه امضاي صدها نفر از ناشنوايان را همراه خود داشت خواستار رسيدگي و 

توجه مسئوالن صداوسيما به مطالباتشان بودند.
پير و جوان دوشادوش هم براي احقاق حقوقشان آمده بودند  ، چه زوج هاي ناشنوايي 
كه پاي هم مويي سپيد كرده بودند، چه مادران ناشنوايي كه كودكان قد و نيم قدشان را 
در آغوش داشتند. ناشنوايان به عنوان گروهي از جامعه معلوالن در اين عرصه اعتراض 
و تجمع تنها نبودند بلكه تعدادي معلول جســمي و حركتي را هم كنار خود داشتند. 
فرقي نمي كرد ســوار بر ويلچرهاي برقي و ساده يا ايســتاده و تكيه داده به عصاهاي 
فلزي شان؛ آنها هم پالكاردهايي در دست داشتند و خود را در اين مطالبه گري شريك 
مي دانستند. يكي از نخستين نفراتي كه خود را با كودكي در آغوشش به محل تجمع 
رسانده »كتايون گيتي« نام دارد. كتايون عضو هيأت علمي دانشگاه فرشتگان است. براي 
ترجمه حرف هايش از يكي از همراهانش كمك مي گيريم، او مي گويد: »در خانواده اي 
ناشنوا بزرگ شده ام. هيچ وقت استفاده از تلويزيون در اين خانه معنا و مفهومي نداشت، 
چون هيچ گاه مترجم حرفه اي، مسلط و فني براي ترجمه برنامه هاي صداوسيما وجود 
نداشت.« او معتقد است اغلب مترجماني كه امروز در صداوسيما مشغول كارند اصال 
دوره زبان اشــاره را آموزش نديده اند. به همين دليل، در ترجمه ها مشابه دستور زبان 
فارسي عمل مي كنند؛ درحالي كه دستور زبان اشــاره كامال متفاوت است. او از نبود 
فرصت هاي آموزش زبان اشاره به صورت مجازي هم گاليه مي كند و مي گويد: »تنها راه 
ارتباطي امروزه ما با جامعه، دنياي مجازي است اما جاي خالي آموزش زبان اشاره در 

اين فضا هم خالي است.«
فرهنگسازي  درباره رفتار با ناشــنواها هم گاليه ديگر كتايون است و از اينكه هنوز در 
جامعه ناشنوايان را كروالل خطاب مي كنند ناراحت اســت. هرچه دنياي كتايون در 
سكوت و لبخند مهربانش مي گذرد در عوض دخترك خردسالش سرشار از هيجان و 

سروصداست و دوست دارد مانند كودكان ديگر مترجم حرف هاي مادر باشد.
او يك »كودا« است. مريم شاكر فرزند 2نفر ديگر از ناشنوايان حاضر در اين تجمع، كودا را 
به ما اينگونه تعريف مي كند و مي گويد: »كودا فرزند شنواي داراي پدر و مادر ناشنواست، 

من هم يك كودا هستم يا بهتر است بگويم والدين پدر و مادرم هستم.«
مريم دانشجوي ارشد زبان شناسي است و اين رشته را هم به خاطر دنيايي كه در آن قد 
كشيده انتخاب كرده اســت: » كوداها با دنيايي از مشكالت روبه رو هستند و بايد در اين 
شرايط مشكالت پيش روي پدر و مادر را هم رفع كنند. نبود مترجمان فني در صداوسيما 
باعث شــده تا كوداها ســاعت هايي از روز را براي ترجمه برنامه هاي مورد عالقه پدر و 
مادرها اختصاص دهند. ما زبان مادري مان اشاره است به خاطر همين مي توانيم با پدر و 
مادرهايمان ارتباط برقرار كنيم.« او ادامه مي دهد: »مترجم هايي كه صداوسيما دارد به 
زبان اشاره فارسي مسلط نيستند و اين مسئله باعث شده كه ناشنوايان سردرگم شوند، 
چون كسي باور ندارد مترجمي زبان اشــاره يك علم و تخصص است.« حرف هايمان با 
مريم تمام نشده كه پيرمردي با موهاي سپيد و لبخندي تلخ كنارمان مي ايستد و با بغضي 
سنگين همراه با زبان اشاره مي گويد: »6 ماه است صداوسيما درباره كرونا برنامه دارد اما ما 
هيچ يك از اين حرف ها را متوجه نمي شويم، نه از آمار خبر داريم، نه از وضعيت جامعه.« 
آقاناصر بازنشسته مجله سروش اســت و مي گويد صدايمان شنيده نمي شود، به كمك 
رسانه ها نياز داريم تا صداي ما در جامعه باشند. او از تفاوت وضعيت ناشنوايان ايران و خارج 
از كشور برايمان مي گويد: »يكي از دوستانم مقيم هلند است و از تمام برنامه هاي تلويزيون 
با كمك زبان اشاره و زيرنويس بهره مند مي شــود، درحالي كه ما در ايران اين امكان را 
نداريم. جوانان ناشنوا از خانه بيرون مي زنند و سر خودشان را گرم مي كنند اما ما سالمندان 

مخصوصا در دوره كرونا خانه نشين شده ايم و هيچ امكانات رفاهي و سرگرمي نداريم.«

دانشآموزانناشنوا؛محرومازآموزشمجازي
درددل ناشنوايان و دوستداران آنها كم نيست. مهسا تذهيبي يكي از كوداهاي همراه اين 
جمع معترض مي گويد: »دانش آموزان ناشنوا از ادامه تحصيل در دوره كرونا محرومند. 
در ابتداي شيوع كرونا و اواخر سال تحصيلي گذشته هيچ مترجمي در شبكه آموزش 
نبود، امسال كه اين مترجم را آورده اند در قاب بسيار كوچكي گوشه تصوير قرار گرفته 
كه اصال دردي از دانش آموزان ناشنوا درمان نمي كند.« يك مترجم ناشنوا بايد كامال 

ايستاده و داراي زبان بدن باشد، چراكه اين زبان بدن و اشاره جزو زبان اشاره است.
بهروز مروتي، مدير كمپين معلوالن هم با ويلچر در اين تجمع حاضر شــده و درباره 
مشــكالت اين گروه از جامعه در زمان همه گيري كرونا به همشــهري مي گويد: »در 
هيچ يك از بيمارستان هاي تهران يك نفر آشنا به زبان اشــاره وجود نداشت كه زمان 
مراجعه بيماران به آنها كمك كند. اين تنها مشكل ما نيست؛ حتي در ستاد ملي مبارزه 
با كرونا هم كسي به فكر ناشنوايان نيست، چراكه ما نه صحبت هاي سخنگوي وزارت 
بهداشت را در اين باره متوجه مي شويم نه صحبت هاي ديگر مسئوالن را. بي خبر و حيران 
در اين روزگار مانده ايم.« او امروز به ياري دوستان ناشنوا آمده و مي گويد: »بايد پشت هم 
باشيم كسي به فكر ما نيست. رسانه ملي نه تنها در ترجمه برنامه ها ما را ياري نمي كند، 

حتي تا به حال يك بار هم براي طرح مسائل و مشكالت ما به ميدان نيامده است.«

صداكهنداريم،شايدتصويرمانديدهشود
حبيب مهدوي، دبيركل شــبكه ملي سازمان هاي مردم نهاد ناشــنوايان ايران هم از 
اجرانشدن ماده هاي 20 و 21 قانون حمايت از معلوالن انتقاد مي كند و مي گويد: »طبق 
اين قوانين صداوسيما بايد حداقل 5ساعت برنامه هفتگي سيما را به معلوالن اختصاص 
دهد و نسبت به اطالع رساني درباره مسائل مختلف معلوالن، با زيرنويس گذاشتن و 

بهره گيري از مترجم زبان اشاره مورد تأييد ناشنوايان اقدام كند.«

فريادسكوتبرسررسانهملي
ناشنوايان مي گويند 6 ماه است صداوسيما درباره كرونا برنامه دارد اما آنها 

متوجه اين خبرها نمي شوند؛ از آمارهاي ابتال خبري ندارند و مخاطرات كرونا، 
شيوه هاي پيشگيري و ساير اطالعات ضروري به آنها منتقل نشده است
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مصطفي شوقي
روزنامه نگار

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

»غروب توي گاراژ رحيم با لباس ســپاه 
آمده بود دنبالم و منتظر نشســته بود. با يادداشت

ديدنش قلبم شاد شد و خستگي از تنم 
درآمد. تشــكر كرد كه براي ديدنش خودم را به زحمت 
انداختم. شام گرفتيم و رفتيم مسافرخانه. تا نزديك صبح 
با هم حرف زديم و بعد خوابيديم. صبح زود رحيم رفت 
نان خريد و صبحانه خورديم. اول وقت جلسه داشت و بايد 
برمي گشت جنوب. خداحافظي كرد و رفت. اينقدر عجله 
داشــت كه پول اتاق را هم فراموش كرد بدهد. يكي، دو 
ساعت بعد رفتم پول اتاق را حســاب كردم و برگشتم 
اصفهان. خانه كه رسيدم ديدم پول زيادي برايم نمانده. 
گفتم: آخي!.. يعني جاروبرقيم تموم شد؟« اين بخشي از 
كتاب »همراه« خاطرات مهرشاد شبابي، همسر سردار 
يحيي )رحيم( صفوي، فرمانده سابق سپاه پاسداران و از 
فرماندهان ارشد جنگ ايران و عراق است. كتاب گرچه از 
نظر هنري و طرح جلد چيز قابل مراجعه اي ندارد و شايد 
به همين دليل در همه اين سال ها مغفول مانده، اما از نظر 
محتوايي يك كتاب غني و بســيار سودمند براي نسل 
جديد و حتي كساني است كه در آن سال هاي پر از تكاپو 
و آرماني ابتداي انقالب و دهه60شمسي زيست كرده اند.  
خانم مهرشاد شبابي، همسر آقا رحيم از ابتداي زندگي 
خودش در پيش از انقالب ســخن مي گويد و اينكه در 
خانواده گرچه مذهبي اما مثل بسياري از مردم با ملزومات 
زماني و مكاني آن زمان زندگي مي كرده اند؛ مثال تلويزيون 
و راديو هم داشته اند و بسياري از ترانه هاي خواننده هاي 
قبل از انقالب را حفظ بوده است. مهرشاد شبابي، راوي 
اين زندگي در كتابــش به خوبي فضاي مذهبي پيش از 
انقالب را در شــهري مثل اصفهان ترسيم كرده است؛ 
مخصوصا جايي كه خودش به اختيار حجاب را انتخاب 
مي كند و از مدرسه ســركار خانم مجتهده »بانو امين« 
سخن مي گويد، اطالعات بسيار مفيدي از گروه هاي فعال 
مذهبي و سياســي را به مخاطب ارائه مي دهد. داستان 
مهرشاد شبابي، اين دختر پرشور انقالبي با فرمانده الغر و 
سفيدروي سپاه اصفهان را مي توان نقطه عطف اين روايت 
دانست. شخصا به فكر فرورفتم كه اين زوج انقالبي و پر از 
احساس و شور چقدر آرمان داشــته اند؟! نامه هايي كه 
پيش از ازدواج ميان اين دو رد و بدل شده و سؤاالتي كه 
خانم از آقا مي پرسد، آدم را پرتاب مي كند به سال هايي كه 
احساسي ناب ميان جوانان و مردم وجود داشت كه آمال 
و خيال خود را نه در ســاختن يك زندگي پر از منفعت 
شخصي كه در به وجود آوردن مدينه فاضله جست وجو 
مي كردند. زندگي اين دو در كردستان و در دوران جنگ 

بسيار حيرت انگيز است؛ به صورتي كه تا پايان جنگ آنها، 
خانه اي در اختيار نداشتند. گاهي در پادگان، هتل و حتي 
خانه هاي ســازماني وياليي بزرگ كه چنــد خانواده از 
فرماندهــان در آن زندگي مي كردند، بســاط زندگي 
حقيرانه شــان را پهن مي كردند. روايت زنانه زندگي در 
جنگ به عنوان همسر يك فرمانده نظامي در اين كتاب 
به شدت پررنگ است؛ بيم و اميدهاي يك همسر پس از 
ســقوط هواپيماي نظامي براي يافتن خبري از شوهر، 
متولد شدن فرزند بدون اينكه همسر)آقارحيم( حضور 
داشته باشــد و فرزندي كه به دليل مشــكالت زايمان 
دستش با اندكي نقص همراه است، ناراحتي و خستگي 
فرمانده از اختالفات ميــان فرماندهان براي عمليات يا 
طرحي نظامي، روايت هاي زندگي شخصي از ديدارهاي 
كوتاه و چندساعته و نامه ها. نامه ها در اين كتاب جايگاه 
مهمي دارد؛ از نامه اي تك خطي براي بيرون رفتن از منزل 
تا درددل، شكايت از دوري و دعوت به صبر و شكيبايي. 
نامه ها بدون رتوش است؛ صميميت و بروز عواطف در اين 

نامه ها فوران دارد.
خاطرات خانم شبابي به جنگ ختم نمي شود و از زندگي 
بعد از جنگ فرماندهان در شهرك خانه سازماني سپاه و 
مشكالتش هم سخن مي گويد؛ مثال نگراني از پوشيدن 
شلوار لي ســوغاتي توسط پسرش كه شــايد در فضاي 
خاص آن روزها طعنه ها و مشــكالتي به وجود بياورد. 
جالب اينجاست كه همسرش )آقا رحيم( نه تنها با اين 
موضوع مشكلي ندارد كه دست بچه اش را هم مي گيرد 
و در شهرك راه مي رود. خانم شبابي مي گويد: پسر يكي 
از فرماندهان گاليه كرده چرا پسر آقا رحيم با شلوار لي 
همراه پدرش راه مي رفته و پدر او )فرمانده اي ديگر( براي 

پوشيدن شلوار لي، او را دعوا كرده است. 
كتاب »همراه« از جنس روايت هاي رسمي جنگ نيست 
و آن را مي توان در اليه هاي روايت هاي دوم و سوم جنگ 

دانست كه جامعه امروز به شدت به آن محتاج است.

نســل اول كتاب هاي خاطره جنگ به قلم 
رزمنده هاست؛ شماري از رزمندگاني كه از كتاب

جبهه ها برگشته بودند، قلم به  دست گرفتند 
و در ســال هاي نخســت پس از جنگ مشــغول نگارش 
خاطره هاي خود شدند و نخستين نمونه هاي ادبيات جنگ 
ايــران را در حوزه خاطره خلق كردند. بيشــتر كتاب هاي 
ايشان را دفتر ادبيات مقاومت )حوزه هنري( منتشر كرده 
اســت. كتاب هايي كه هنوز پس از گذشت 30 سال ارزش 
مستندنگارانه بسيار دارد و بي جايگزين به نظر مي رسد؛ مثل 
»روزهــاي آخــر« )احمد دهقــان(، »هفــت روز آخر« 
)محمدرضا بايرامــي(، »ياد ايام« )حميــد داوودآبادي(، 

»فرمانده من« )مجموعه نويسندگان( و....
نســل بعدي كتاب هاي خاطــره، خاطره هاي شــفاهي 
فرماندهان بود كه ثبت و ضبط شدند و بسياري از آنها را نسل 
اول نويسندگان جنگ كه بيشترشان بعدها داستان نويس 
شدند، تنظيم كردند. به مرور زمان نســلي از ويراستاران 
و نويســندگان و تنظيم كنندگان شــكل گرفتند كه در 
آزمون و خطايي چندساله به الگوهاي منسجمي در تدوين 

خاطره هاو تاريخ شفاهي جنگ رسيدند. كتاب هايي مثل 
»دا«، »بابانظر«، »نورالدين پسر ايران«، »كوچه نقاش ها« 
و... محصــول دوره پختگي و كمال خاطره نگاري اســت. 
كتاب هايي كه در پي تبليغات گســترده با اقبال عمومي 
بسيار نيز مواجه شدند. در پي موفقيت كتاب هاي خاطره 
انتشارات سوره مهر، ناشران و مؤسســه هاي ديگري نيز 
پديد آمدند كه دست به  كار تدوين كتاب هاي خاطره جنگ 
شدند. بيشتر آنها، جز مؤسسه روايت فتح در مجموعه هايي 
مثل »يادگاران« و »به روايت همسر« و... در حقيقت الگوي 

دفتر ادبيات مقاومت را تكرار كردند.
نگاهي ســختگيرانه به كتاب هايي كه در سال هاي اخير 
منتشر شده نشان مي دهد كه بيشترشان از الگوي واحدي 
پيروي مي كنند. كتاب ها با زندگي نامه مختصري از دوره 
كودكي آغاز مي شوند و به سال هاي جنگ مي رسند و شرح 
خاطره ها و اتفاق هاي سال هاي جنگ به تفصيل مي گذرد و 
گاه به اقتضاي خاطره ها به سال هاي پس از جنگ مي رسد 
و تمام. طبيعي اســت كه متن ها در فرايند تدوين پااليش 
شده اند و ويراستاران و تنظيم كنندگان بخش هاي اضافه 
را از آنها زدوده اند، اما حقيقت اين اســت كه نشــانه هاي 
خالقيت تدوينگران و ويراستاران در كتاب ها كمتر مشاهده 
مي شود. شايد هم دستشان براي چنين تغييراتي چندان 

باز نبوده است.
بســياري از ايــن كتاب ها روايــت خطي دارند و شــكل 
تدوين شان براســاس زمان وقوع ماجراهاست درحالي كه 
به راحتي مي توان تدوين شان را به هم ريخت يا دست كم 
فقط زمان، مبناي تدوين كتاب ها نباشد. اتفاق هاي ساده اي 
مثل درهم ريختن ســاختار خاطره ها يــا تغيير زاويه ديد 
يعني كارهايي كه نويســندگان و ويراستاران در همه دنيا 
انجام مي دهند و منافاتي با اصول مستندنگاري ندارد، در 
كتاب هاي خاطره جنگ كمتر به چشم مي خورد. تقريباً هيچ 
كتابي در حوزه جنگ هشت ساله نداريم كه مجموعه اي از 
جستارها يا روايت هاي شخصي باشد و از خاطره آغاز شود 
و درونمايه هايي مشترك را دنبال كند و به تأمل در مفاهيم 

بنيادي جنگ برسد.
مســئله ديگر كتاب هاي خاطره جنگ، ميل بي اندازه به 
فربهي آنهاســت. كتاب هاي خاطره ســال  به  سال فربه تر 

شده اند. فربهي كتاب ها كه به ناگزير سبب تكرار مجموعه اي 
از اتفاق ها و موقعيت ها مي شود، خوانندگان را با كتاب هايي 
شبيه به هم مواجه مي كند كه مزيت آشكاري نسبت به هم 
ندارند. در عين حال سبب مي شود كه خاطره ها و اتفاق هاي 
تأثيرگذار هر كتاب ميان انبوهي از نوشــته ها و اطالعات 
زندگي نامه اي و خاطره هاي كم اهميت تر گم  شود. نيازي 
نيست كه همه كتاب ها شكل زندگي نامه داشته باشد و همه 
خاطره هاي سال هاي جنگ يك رزمنده يا فرمانده را شامل 
شود. مي توان بخش هايي از خاطره ها را كه ارزش بيشتري 

دارند، در كتاب آورد و بقيه را كنار گذاشت.
30 سال از انتشــار نخســتين كتاب هاي خاطره جنگ 
مي گذرد و به نظر مي رسد روند خاطره نگاري جنگ نيازمند 
اتفاق هاي تازه  است. شايد نســل اول نويسندگان جنگ 
بتوانند چنين اتفاقي را رقم بزنند و ادبيات جنگ شــاهد 

ظهور كتاب هايي باشد كه فراتر از خاطره اند.

با حضور جمعي از شــاگردان 
نسل دوم كارگاه تخصصي آواز گزارش

استاد شجريان شامگاه سه شنبه 
اول مهرماه از پرده نقاشــي پرتره اســتاد به 
مناسبت هشــتادمين ســالگرد تولد ايشان 
رونمايي شد. به گزارش همشهري، در ابتداي 
مراسم ايليا محمدي نيا، مدير كارگاه تخصصي 
آواز اســتاد شــجريان با بيان اينكه به خاطر 
شــرايطي كه بيماري فراگير كرونا به وجود 
آورده، امكان برگزاري مراسمي براي رونمايي 
از پرده با حضور خانواده ايشان نبود، گفت: سال 
گذشــته با همايون شــجريان و حميدرضا 

نوربخش مديرعامل خانه موسيقي جلساتي 
براي رونمايي اين پرده داشتيم كه در نهايت به 
پيشــنهاد همايون شــجريان قرار بود اواخر 
خرداد  مــاه   99 اين مراســم برگزار شــود. 
همان طور كه مي دانيد با فراگيري كرونا عمال 
اين امكان فراهم نشــد و به  نظر مي رسد اين 
روند تا مدت هاي مديد هم ادامه داشته باشد. 
در نتيجه تصميم گرفتيم همزمان با تولد 80 
سالگي استاد با حضور جمع اندكي از شاگردان 

ايشان مراسم را برگزار كنيم.
حسين اســماعيلي هنرمند نقاش كه پرتره 
استاد شجريان را نقاشي كرده، در اين مراسم 
با اشاره به اينكه هميشــه دوست داشتم به 
خاطر ارادتي كه به بــزرگان فرهنگ و هنر و 
به ويژه استاد شجريان داشته ام كاري كنم كه 

خوشبختانه با جلساتي كه با مدير كارگاه آواز 
استاد داشتيم پيشنهاد اين طرح را دادم، افزود: 
اين پرده طي 2 روز و با صرف 18 ساعت زمان 

در ابعاد 3/52در 2/30 سانتي متر آماده شد.
مدير كارگاه آواز استاد شجريان نيز افزود: اين 
پرده قرار است به خانواده استاد تقديم شود و 
در ادامه با توجه به پيشنهاد همايون شجريان 
تحويل خانه موسيقي شود تا با فراخوان خانه 
موسيقي اين اثر به فروش برود و پول حاصل 
از آن به پيشــنهاد همايون شــجريان صرف 
هنرمندان مســتعد حوزه موسيقي كه براي 

فعاليتشان بضاعت مالي اندكي دارند شود.

نمايشگاهي از پرتره هاي شجريان
مديــر كارگاه تخصصي آواز در اين مراســم 

همچنين از برپايي نمايشگاهي از نقاشي هاي 
آبرنــگ از پرتره هــاي اســتاد شــجريان و 
نمايشــگاهي از عكس هاي پرتره اســتاد به 
مناسبت 80 سالگي استاد شجريان هم خبر 
داد. در ادامه شاگردان حاضر در مراسم تولد 
استاد شامل مهدي امامي، وحيد تاج، غالمرضا 

رضايي، مهران زماني يكتا، رضا طيبي، عليرضا 
وكيلي منش، پارسا حسن دخت و علي خدايي 
با اجــراي آوازي كوتاه به اســتقبال تولد 80 
سالگي محمدرضا شجريان رفتند. پايان بخش 
مراســم بريدن كيك تولــد و گرفتن عكس 

يادگاري بود.

درباره كتاب خاطرات »همراه« خاطرات 
همسر سردار رحيم صفوي روايت دوم شخص 30 سال از انتشار نخستين كتاب هاي خاطره خطيها

جنگ مي گذرد و به نظر مي رسد خاطره نگاري 
جنگ نيازمند اتفاق هاي تازه است

در تولد 80 سالگي استاد شجريان صورت گرفت

رونمايي از پرتره نقاشي شجريان 
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كيوسك

 الكــس ناوالنــي، منتقد سرشــناس 
والديمير پوتين ديروز با انتشار تصويري 
از خود در بيمارستاني در برلين اعالم 

كرد كه به كمك پزشكان كامال بهبود يافته و از بيمارستان مرخص شده است.
به گزارش بي بي ســي، بيمارستاني هم كه ناوالني در آن بســتري بود اعالم كرده كه به 
مراقبت هاي ويژه از اين چهره سياسي روســيه پايان داده چون شرايط او به اندازه كافي 
پيشرفت داشته است. ناوالني يك ماه پيش حين سفري داخلي در روسيه به خاطر چيزي 
كه بعدا گفته شد مسموم كردن عامدانه او بوده از حال رفت و بعدا براي مداوا به آلمان اعزام 
شد. تيم ناوالني، مدعي هستند كه دولت روسيه به دستور شخص والديمير پوتين سعي 
در حذف او داشته اما مسكو اين ادعا را رد كرده است. نزديكان ناوالني گفته اند كه اثر يك 
عنصر اعصاب را در بطري آب او در هتلي كه مستقر بوده پيدا كرده اند. دولت برلين وجود 

اين عنصر اعصاب را تأييد كرده است.

منتقد »دزدان«
هرچند دولت روسيه دخالت در ســوءقصد به ناوالني را رد كرده، اما به سختي مي توان 
كسي را در اين كشور پيدا كرد كه از دشمني او و پوتين بي خبر باشد. ناوالني مدت هاست 
يكي از چهره هاي سرشناس منتقد پوتين است و حزب او را جايگاه »دزدان« خوانده. او 
سيستم مديريتي پوتين را متهم كرده كه »خون روسيه را مي مكد« و وعده داده كه »دولت 
فئودال« را از بين ببرد. به لطف او، اعتراض هايي در سراسر روسيه عليه پوتين شكل گرفته 
اما ناوالني هرگز نتوانســته بزرگ ترين رويايش را محقق كند و پوتين را در انتخابات به 
چالش بكشد. نامزدي او در سال2018 به دليل محكوميت به خاطر ارتشا در يك دادگاه 
باطل شد. ناوالني اين حكم را بازي كرملين خوانده. او پيش از اين هم يك بار ديگر، زماني 

كه سال گذشته در زندان بود، مسموم شده بود.

بالگر برجسته 
هرچند ناوالني منتقد سرسخت پوتين است اما درون حلقه مخالفان رئيس جمهور مقتدر 
روسيه هم منتقداني دارد. ملي گرايي افراطي ناوالني يكي از مواردي است كه انتقاد زيادي 
به آن مي شود. در سال2014 كه پوتين كريمه در اوكراين را به روسيه ضميمه كرد، ناوالني 
گفت كه با وجود نقض حقوق بين المللي، واقعيت اين اســت كه حاال كريمه »متعلق به 
ماست«. ناوالني در سال2008 درپي انتشار مطالبي درباره سوءمديريت و فساد گسترده 
در برخي شركت هاي بزرگ دولتی در وبالگش معروف شد. تاكتيك او اين بود كه به عنوان 
سهامدار كوچك وارد شركت هاي بزرگ نفتي، بانك ها و شركت هاي زيرنظر وزارتخانه ها 

مي شد و سؤاالت عجيبی درباره عملكرد مالي آنها و دولت مطرح مي كرد.
استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي نشــر ايده هايش، نمادي از روش سياسي اوست؛ 
ناوالني با زباني تند جوانــان را مخاطب قرار مي دهد و طبقه حاكم وفــادار به پوتين را 

مسخره مي كند.

كالهبرداران و دزدان
ناوالني در ادامه فعاليت هايش،  از مخالف فساد مؤسسات دولتي به مخالف حزب حاكم 
روسيه، روسيه متحد، تبديل شد. پيش از انتخابات پارلماني سال2011 كه او در آن نامزد 

نشده بود، از خوانندگان وبالگش خواست تا به هر حزبي به جز حزب روسيه متحد رأي 
بدهند. او اين حزب را، حزب كالهبرداران و دزدان خواند. اين تعبير، حسابي با استقبال 
مواجه شد. حزب روسيه متحد،  با عملكرد ضعيف تر نسبت به گذشته برنده انتخابات شد 
و اتهام ها درباره دستكاري در انتخابات به نفع اين حزب، باعث برپايي اعتراض در مسكو و 
ديگر نقاط روسيه شد. درپي نخستين اعتراض در ابتداي دسامبر2011، ناوالني دستگير 
و 15روز زنداني شد اما انتهاي  ماه در بزرگ ترين راهپيمايي اعتراضي در مسكو با حضور 
120معترض سخنراني كرد. وقتي هم در سال2013 به جرم ارتشا در شهر كروف به 5سال 
زندان محكوم شد،  بسياري حكم او را سياســي خواندند. اما او در كمال تعجب از زندان 
بيرون آمد و تبليغاتش براي انتخابات شهرداري مسكو را آغاز كرد. او در اين انتخابات، با 
27درصد آرا بعد از سرگئي سوبيانين متحد پوتين دوم شد. اين عملكرد موفقيتي بزرگ 
تفسير شــد چون او به تلويزيون دولتي دسترسي نداشــت و تنها راه هاي تبليغاتي اش 
اينترنت و حضور در ميان هوادارانش بود. حكم اوليه او تحت فشار دادگاه اروپايي حقوق 
بشر توسط ديوان عالي روسيه نقض شد. با اين حال در ســال2017، او دوباره و اين بار 
به 5سال حبس تعليقي محكوم شد. او در واكنش به اين حكم گفت: اين حكم براي اين 

صادرشده كه او در انتخابات سال2018 شركت نكند.

ادامه مبارزه،  درون روسيه 
هرچند ناوالني هرگز جايگاه ميخائيل خودروفسكي اوليگارش سابق زنداني در روسيه را 
نداشته، اما اين دو هميشه با هم مقايسه مي شوند. خودروفسكي يك دهه در زندان هاي 
روســيه بود و وقتي كه يك دادگاه او را براي بار دوم به حبس محكوم كرد، حكم حبس 
بلندمدت او در شب سال نو، زماني كه مردم مشــغول تدارك جشن بودند اعالم شد. بر 
خالف خودروفسكي، كه حاال در سوئيس مستقر شــده، ناوالني وعده داده است كه به 
مبارزه اش درون روسيه ادامه خواهد داد. او كه به همراه همسر و دو فرزندش در مسكو 
زندگي مي كند، در سال2017 سه بار به خاطر برگزاري راهپيمايي هاي ضددولتي و در 
سال2018 هم براي مدت كوتاهي بازداشت شــد. او در گفت وگو با بي بي سي گفته كه 
بهترين كاري كه دولت هاي غربي مي توانند براي تحقق عدالت در روسيه انجام دهند، 
مقابله و سركوب جريان پول هاي كثيف است؛  »مي خواهم افرادي كه درگير فساد هستند 
از ورود به اين كشورها منع شوند.« ناوالني وقتي كه در سال2013 زنداني شد، به قاضي 
دادگاه گفت كه مي خواهد با همكارانش دولت فئودالي را كه در روســيه ساخته شده و 

همينطور دولتي كه 83درصد ثروت ملي را به نيم درصد جامعه سپرده از بين ببرد.

انتقاد از درون حلقه ياران 
ناوالني بارها در جمع ملي گراهاي افراطي در روســيه ســخنراني كرده و همين باعث 
نگراني ليبرال ها شده است. حتي ملي گراها هم وقتي كه او يك ترم را در سال2010 در 
دانشگاه ييل سپري می كرد درباره ارتباطات او با آمريكا ابراز نگراني كردند. با اين حال 
زماني كه منتقدان دولت رهبر خود را در سال2012 انتخاب مي كردند، ناوالني باالتر از 
گري كاسپاروف قهرمان سابق شطرنج برگزيده شد. در خصوص ضميمه كردن كريمه 
هم مواضع او براي منتقدان پوتين دردسرساز بوده است. مسئله آينده درباره ناوالني اين 
است كه آيا او فراتر از مركز شهرهاي بزرگ روســيه مانند مسكو هم از حمايت مردمي 

برخوردار است يا نه؟

الكس ناوالني، از دومين سوءقصد  هم جان سالم 
به در برد و با انگيزه هاي بيشتري براي پايين 

كشيدن پوتين تالش خواهد كرد 

منتقد جان سخت پوتين
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بايدن، دوست يا دشمن چين؟
اوج گرفتن تنش ها بين آمريكا و چين در هفته هاي اخير، توجه ها 
را به سمت دورنماي روابط 2كشــور بعد از انتخابات نوامبر برده 
اســت. روابط چين و آمريكا اين روزها به پايين ترين سطح خود 
در سال هاي گذشته رسيده است، تا جايي كه نشست 2روز پيش 
مجمع عمومي ســازمان ملل متحد نيز به صحنه اي براي تقابل 
2كشور تبديل شد؛ دونالد ترامپ، چين را متهم به پخش »ويروس 
چيني« در جهان كرده و در مقابل، پكن هرگونه »سياسي سازي« 

ويروس كرونا را محكوم كرده است.
به گزارش نيويورك تايمــز، برخي از سياســتمداران معتقدند؛ 
رئيس جمهور آينده آمريكا هر فردي كه باشد، در هر صورت چين 
با روابط سياســي متشــنج تري روبه رو خواهد شد. دمكرات ها و 
جمهوريخواهان هر 2 تمايل دارند تا قدرت چين را محدود كنند 
و جلوي بلندپروازي هاي اقتصادي و سياســي شي چين پينگ، 

رئيس جمهور اين كشور را بگيرند.
سياســتمداران چين تاكنون به طور رســمي جانب هيچ كدام از 
نامزدهاي انتخاباتي آمريكا را نگرفته اند و كوي تيانكي، سفير چين 
در اياالت متحده نيز ادعاها درباره اينكه پكن به دنبال تأثيرگذاري 

يا دخالت در انتخابات است را رد كرده است.
از ديد برخي ناظــران، جو بايــدن مي تواند چالــش جدي تر و 
بزرگ تري براي غول اقتصادي آســيا باشــد. نامزد دمكرات ها 
با اتخــاذ راهبردهــاي تقابلي بيشــتر، خطر جدي تــري براي 

سياست هاي جهاني اين كشور نسبت به ترامپ است.
بايدن متعهد شــده درصورت پيــروزي در انتخابــات، رويكرد 
جدي تري به موضــوع  تغييرات آب وهوايي، فشــارهاي چين بر 
اقليت هاي قومي و هنگ كنگ داشته باشــد. احتمال اينكه اين 
نامزد انتخاباتي، روابط آمريــكا با متحدانش را ترميم و ملت هاي 
ديگر را براي تحت فشار گذاشتن و منزوي كردن چين بسيج كند 
هم وجود دارد. چنگ شياهه، اســتاد روابط بين الملل دانشگاه 
رنمين چين در پكن معتقد است: »بايدن مي تواند سياست هاي 
ســختگيرانه فعلي را جدي و عملي  كند. او حتي ممكن است به 

اقدامات پيچيده تر و هماهنگ تر عليه چين متوسل شود.«

بايدن اما براي رهبران چين غريبه نيســت. او به عنوان نماينده 
سنا، نقش مهمي در عضويت چين در ســازمان تجارت جهاني 
در سال2001 ايفا كرد ؛ موضوعي كه توسط رقيب انتخاباتي اش 

تاكنون بارها عليه او استفاده شده است.
چين، تجربه بايدن در معاونت دولت باراك اوباما يعني زماني كه 
روابط 2كشــور مانند امروز تحت رهبري هو جين تائو، در تنگنا 
بود را هم از ياد نبرده اســت. اختالف 2 غول آمريكايي و آسيايي 
در آن زمان بر سر جاسوسي ســايبري و حضور نظامي چين در 
درياي جنوبي چين بود. بايدن در سفري به چين در سال2013 
به منظور رفع تنش هاي نظامي با رئيس جمهور فعلي ديدار داشت. 
شي جين  پينگ در اين ديدار در پكن، بايدن را »دوست قديمي 

من« خطاب كرد.
نامزد دمكرات ها هم زمستان امسال در يك نشست حزبي گفته 
بود؛ به عنوان معاون اول رئيس جمهور با شي جين  پينگ بيش از 
هر رهبر ديگري در جهان ارتباط داشــته و به دليل شناخت اين 
فرد، درصورت برتري در انتخابات از عهده تعامل با چين به خوبي 

برمي آيد.
تغيير لحن نامزد دمكرات ها درباره چيــن از ديد ناظران پنهان 
نمانده است. او كه قبال وعده »ســختگيري بر چين« را داده بود 
به تازگي لقب »رقيب جدي« را به اين كشور داده است؛ عنواني 
كه از عنوان »مخالف« كه به روسيه داده است به مراتب ماليم تر 
است. برهمين اساس، كارشناسان اميدوارند بايدن با دنبال كردن 
رويكرد تاريخي دمكراسي، راهكارهايي براي همكاري هاي 2كشور 

در زمينه تغييرات آب وهوايي و سالمت بيابد.
با اين حال، برخي در پكن ديدگاه خوبي نســبت به تغيير لحن 
بايدن ندارند و نگران هســتند اگر او رئيس جمهور شود گام هاي 
ســختگيرانه تري نســب به ترامپ براي تنبيه چيــن در زمينه 

حقوق بشر بر دارد.
درحالي كه بايدن، سركوب مسلمانان توسط چين را محكوم كرده، 
به گفته جان بولتون، مشــاور امنيت ملي پيشين رئيس جمهور، 
ترامپ كه به ندرت درباره حقوق بشر اظهارنظر مي كند حمايت 
خود را از اين اقدام پكن در ديداري خصوصي با شي جين  پينگ 
اعالم كرده بود. در پكن، ترامــپ حتي با وجود حمله هاي گزنده 
درباره ويروس كرونا، به دليل داشتن ديدگاه معامله گرايانه، گزينه 
محبوب تري به نظر مي رسد. برخي از كارشناسان چين معتقدند؛ 
سياســت هاي ترامپ با كم رنگ كردن رهبري آمريكا بر جهان از 

جهاتي به نفع كشورشان بوده است.
حزب كمونيست نيز از هرج ومرج هايي كه در نتيجه اقدامات دولت 
ترامپ در آمريكا روي داده، به نفع خود استفاده تبليغاتي كرده و 
قدرت دولت اقتدارگراي چين در كنترل كرونا را به رخ كشــيده 
است. از نظر اين حزب، ترامپ به خوبي چهره زشت دمكراسي را 

به جهان نشان داده است.
از سوي ديگر، رئيس جمهور آمريكا بارها چين را به محور كارزار 
انتخاباتي اش تبديل كرده و مدعي شده او از بايدن براي چيني ها 
خطرناك تر اســت. نامزد جمهوريخواهان، اخيرا جنگ تجاري 
پرهزينه اي عليه چين با هدف ضربه زدن به صنعت فناوري رو به 
رشد اين كشور آسيايي راه انداخته و بارها آنها را به خاطر پخش 

ويروس كرونا در جهان سرزنش كرده است.
او حدود يك ماه پيش دســتور مســدود كردن نرم افزار چيني 
»تيك تاك« را داد، اما با شــكايت چين و با درنظر گرفتن منافع 
شــركت هاي آمريكايي در نهايــت موافقت كرد تا اين شــبكه 
اجتماعي به شرط مديريت شركت هاي اوراكل و والمارت به كار 
خود ادامه دهد. حال بايد منتظر بود و ديد چه سرنوشتي در انتظار 

كشمكش هاي پكن و واشنگتن بعد از انتخابات نوامبر است.

انتخابات آمريكا

 بهرام اميراحمديان
كارشناس اوراسيا

 جواد نصرتي 
خبرنگار

در شــرايطي كه بســياري از ناظران و 
تحليلگران نســبت به احتمــال وقوع اروپا

درگيري نظامي در شرق درياي مديترانه 
هشدار مي دادند، به نظر مي رسد مكالمه تلفني ميان 
مكرون و اردوغان به كلي فضاي حاكم بر اين منطقه را 
تغيير داده است. به گزارش رويترز، اين مكالمه تلفني 
پس از ســخنراني اردوغان در نشست مجازي مجمع 
عمومي ســازمان ملل و به درخواست امانوئل مكرون 
صورت گرفت. اردوغان در سخنان مختصر خود، ضمن 
تكرار انتقادات از اروپا به دليل ناديده انگاشتن حقوق 
دريايي تركيه گفته بود: تنها راه حل بحران مديترانه، 
گفت  وگو ميان كشورهاست، هيچ كس نمي تواند با تكيه 

بر زور، حقوق ديگران را زير پا بگذارد.

جزئيات مكالمه
اگرچه روايت هاي فرانسه و تركيه درباره اين مكالمه 
تلفني تا حدودي متفاوت اســت، اما در هر دو روايت، 
توافق ســران بر گفت و گو و مذاكره براي حل مشكل 
به عنوان محور اصلي ديده مي شــود. به ادعاي دفتر 
رياست جمهور تركيه، اردوغان در گفت وگو با مكرون 
نسبت به حمايت فرانسه از »سياست هاي توسعه طلبانه 
يونــان در مديترانه« ابراز نارضايتي كــرده و گفته: با 
حمايــت از رفتارهاي غلط، صرفا به تشــديد تنش و 
پيچيده تر شــدن بحران كمك مي كنيــم. در مقابل 
كاخ اليزه نيز مدعي است مكرون به صراحت از تركيه 
خواسته به حاكميت ملي كشــورهاي همسايه خود 
احترام گذاشــته و رفتارهاي يكجانبه را كنار بگذارد. 
اين در حالي است كه در هر دو روايت رسمي، بر آغاز 
مذاكرات سياسي و فني ميان تركيه با يونان و همچنين 
تركيه با اتحاديه اروپا درباره كشف و استخراج منابع گاز 
در درياي مديترانه تأكيد شده است. مكرون در پايان 
اين مكالمه نسبت به حسن نيت طرفين در مذاكرات 
پيش رو اظهار اميدواري كرده است؛ مذاكراتي كه به 
گفته او، راه را براي كاهش تنش هاي شــديد ماه هاي 

گذشته در شرق درياي مديترانه هموار خواهد كرد.

مذاكرات فني و نظامي از استانبول تا بروكسل
گفته مي شود نخستين گام در مسير كاهش تنش هاي 
نظامــي در مديترانه پس از مكالمــه تلفني مكرون و 
اردوغان، برگزاري مذاكرات مســتقيم ميان تركيه و 

يونان در استانبول است. شبكه الجزيره به نقل از منابع 
دولتي در آنكارا مي نويســد: وزارت خارجه يونان پس 
از مكالمه تلفني مكرون-اردوغان براي از ســرگيري 
مذاكرات مرزي اعالم آمادگي كرده است. اين در حالي 
است كه آنگال مركل، صدراعظم آلمان نيز هفته گذشته 
در مكالمه تصويري با اردوغان، خواهان مذاكره مستقيم 
ميان تركيه و يونان با حمايت اتحاديه اروپا شده بود. 
آتن و آنكارا طي 18ســال گذشــته »60دور مذاكره 
مرزي« با يكديگر داشته اند؛ مذاكراتي كه از بهار سال 
2002با ميانجيگري اتحاديه اروپا آغاز شده و سرانجام 

در پاييز سال 2016در آتن متوقف شد.
همزمان با اين تحوالت، دبيركل ناتو از مذاكرات موفق 
هيأت هاي نظامي تركيه و يونان در مقر ناتو در بروكسل 

خبر داده است. ينس اســتولتنبرگ با اعالم اين خبر 
گفته: طي يك  مــاه گذشــته 5دور مذاكرات نظامي 
ميان هيأت هاي 2 كشور صورت گرفته كه با گذشت 
زمان، روند مثبتي داشته اســت و بر اين اساس، دور 
ششــم مذاكرات نيز هفته آينده در بروكسل برگزار 
خواهد شد. به گفته او، نيروهاي دريايي و هوايي تركيه 
و يونان به نشانه حسن نيت براي پيشرفت مذاكرات، 
فعاليت هاي حساسيت زاي خود در شرق مديترانه را 

متوقف كرده اند.
به نوشــته رويترز، هدف از مذاكرات بروكسل »يافتن 
سازوكاري مشــترك براي مهار تنش ها در درياي اژه 
و شــرق مديترانه، افزايش اعتماد متقابل و برقراري 
خط تماس مستقيم روزانه ميان فرماندهان نظامي دو 
كشور براي جلوگيري از وقوع حوادث ناخواسته در اين 

منطقه« است.
منطقه شــرق درياي مديترانه طي يك سال گذشته 
به دليل اختالفات ميان تركيه با اروپا بر ســر مرزهاي 
دريايي و حق كشف و اســتخراج منابع گازي شاهد 
تنش هاي نظامي گسترده اي بوده است. در اين ميان، 
قبرس، مصر و رژيم صهيونيستي نيز با تشكيل محوري 
جديد در جنوب مديترانه از كمپين فشار عليه تركيه 
به رهبري فرانسه حمايت مي كنند. بحران نظامي ليبي 
را مي توان اصلي ترين نماد تنش هاي نظامي دو محور 
مذكور در سواحل مديترانه به شــمار آورد. در جنگ 
داخلي اين كشور، فرانسه، روسيه، مصر، امارات، يونان 
و رژيم صهيونيستي از شبه نظاميان خليفه حفتر و در 
مقابل، تركيه و قطر از دولت وفــاق ملي در طرابلس 

حمايت مي كنند.

  روزنامه يو اس اي  تودي در گزارشــي به 
مرور وقايعي پرداخته كه ســال2020 را براي 
 مردم آمريكا به يك كابوس تبديل كرده است.
 به نوشــته اين روزنامه، كرونــا، توفان هاي 
سهمگين دريايي، آتش سوزي جنگل هاي غرب 
آمريكا و فضاي سياسي حاكم بر جامعه، زندگي 
آمريكايي ها را تيره و تار كرده است. ويروس 
كرونا جان بيش از 200هــزار نفر را در آمريكا 
گرفته است تا به يك بحران بی سابقه در اين 
كشور تبديل شود. همزمان بيش از 2ميليون 
هكتار در غرب  سوخته است. شهرهاي ساحلي 
مناطق مختلف جنوب شــرق آمريكا نيز طي 
سال جاري بارها در اثر توفان هاي سهمگين 
به شــدت تخريب شــده اند. فارغ از اين ها ، 
شكاف اجتماعي ايجاد شــده ميان مردم بر 
سر مسائل نژادي به بالي جان آنها تبديل شده 
است؛ وضعيتي كه در رقابت هاي انتخاباتي نيز 

به شدت جامعه را دوپاره كرده است.

  روزنامه گاردين چاپ لندن به انعكاس 
ســخنان بوريس جانســون، نخست وزير 
انگليس، درباره محدوديت هاي جديد اعالم 
شده از سوي دولت براي مهار ويروس كرونا 
پرداخته است. جانسون در نطق تلويزيوني 
از مردم انگليس خواســت يا محدوديت ها 
را بپذيرند و پروتكل هــا را رعايت كنند، يا 
منتظر تعطيلي هاي گسترده و اجباري براي 
ماندن در خانه باشند. طبق قوانين جديد، 
رستوران ها و كافه ها فقط تا ساعت 10شب 
مجوز فعاليت دارند. فعاليت هاي ورزشي در 
سالن هاي سرپوشيده نيز ممنوع اعالم شده 
است. استفاده از ماسك در اماكن عمومي 
نيز با ســختگيري بيشتری دنبال مي شود. 
غيراز اين، قانوني كه تجمع بيش از 6نفر را 
ممنوع مي  كرد هم اعمال خواهد شد. تاكنون 
حدود 42هزار نفر در انگليس قرباني كرونا 
شده اند. آمار روزانه ابتال نيز به حدود 5هزار 

نفر رسيده است.

  روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست 
خود بار ديگر به پرونده فروش جنگنده هاي 
اف35 آمريكايي به امــارات و موضع رژيم 
صهيونيســتي در اين باره پرداخته اســت. 
به نوشته اين روزنامه، احتمال انعقاد قرارداد 
فروش اين جنگنده به ابوظبي پس از ســفر 
بني گانتز، وزير دفاع اســرائيل به آمريكا تا 
پايان ماه سپتامبر افزايش يافته است. پيش از 
اين نتانياهو به صراحت با فروش اين جنگنده به 
امارات مخالفت كرده بود. گفته مي شود ازجمله 
شروط رژيم صهيونيستي براي اين قرارداد، 
دستيابي به رادارهاي نسل جديدي است كه 
مي تواند جنگنده اف35 را پيش از نخستين 
شليك شناسايي كند. اين در حالي است كه 
اصلي ترين ويژگي اف35 پنهان ماندن از چشم 
رادارها عنوان مي شود. دكترين دفاعي ارتش 
رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه، مبتني 
بر حفظ برتري تسليحاتي نسبت به كشورهاي 

عربي و همچنين تركيه است.

روزنامه يو اس اي  تودي ]آمريكا[

2020؛ سال كابوس آمريكا

روزنامه گاردين ]انگليس[

محدوديت ها را بپذيريد، در غيراين 
صورت آماده تعطيلي  ها باشيد

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

»اف35« براي امارات با شروط 
راضي كننده براي اسرائيل

كنفرانس خبري مكرون و اردوغان در ماه مي  سال 2020 در آنكارا 

پس از مكالمه تلفني روساي جمهور تركيه و فرانسه، زمينه براي دور جديد گفت وگوهاي سياسي و كاهش تنش هاي نظامي در مديترانه فراهم شده است

بازگشت آرامش به شرق مديترانه؛ مذاكره آغاز مي شود

   چماق تحريم همچنان بر سر تركيه
اگرچه تحوالت اخير بيانگر كاهش تنش ميان تركيه و اروپا 
در پرونده مديترانه است، اما سايه تحريم هاي اقتصادي 
اروپا همچنان بر سر تركيه سنگيني مي كند. بسياري از 
تحليلگران پيش بيني مي كنند كه در نشســت دو روزه 
سران اتحاديه اروپا )امروز و فردا(، موج تازه اي از فشارهاي 
اقتصادي عليه آنكارا آغاز شود؛ فشارهايي كه عمال از هفته 
گذشته با تحريم دو شــركت صنايع دريايي تركيه كليد 
خورده اســت. در مقابل اما برخي معتقدند، نرمش اخير 
تركيه و آغاز مذاكرات ممكن است مانع از اعمال تحريم هاي 
جدي عليه آنكارا شود. سعيد الحاج، كارشناس امور تركيه 
با اشاره به اين مسئله مي نويسد: بدون شك اين نشست 
با موضع گيري قاطع سران اروپا در حمايت از يونان مقابل 
تركيه همراه خواهد بود، اما با توجه به استقبال تركيه از 
مذاكرات همه جانبه، بعيد است فعال از گزينه تحريم به طور 

جدي عليه اين كشور استفاده شود.

سياوش فالح پور
خبرنگار

سوءقصد به ناوالني 
هشداري براي 

تروريسم بيولوژيك

در نـظام هاي سـيـاسـي، مخالـفان را 
به 2شـكـل از ميدان به در مي كنند؛ يا 
آنها را در انتخابات شكست مي دهند، 
يا آنها را حذف فيزيكي مي كنند. حذف 
فيزيكي از ديرباز در تاريخ، در ساختار 
حكومت ها وجود داشــته اســت؛ هم 
در غرب، هم در شــرق و هم در جهان 
اسالم. برخي از ائمه اطهار را با زهر به 

شهادت رساندند. 
در دمكراسي هاي غربي، مخالفان را در 
انتخابات و از طريق راي گيري حذف 
مي كننــد. در دمكراســي هاي غربي 
حذف فــرد به معناي مرگ سياســي 
او نيســت. مثال حزبي 49درصد رأي 
مي آورد و حزب ديگــر 51درصد. آن 
49درصد دشــمن 51درصد نيست و 
مي بينيم كه باز هم باهم كار مي كنند. 
در شرق اما اغلب مي بينيم كه مخالفان 
را چنان حــذف مي كنند كــه ديگر 

نتوانند روي پاي خود بايستند.
روســيه پيش از اين دوره هاي تزاري 
و كمونيســتي را به خود ديده است. 
در هر 2دوره يادشده، حذف فيزيكي 
مخالفان اتفاقي معمول بوده اســت. 
تكرار چنين رويكردي در دوره كنوني 
اما اتفاقي خطرناك است. تعداد زيادي 
از مخالفــان حزب روســيه واحد كه 
سال هاست در اين كشور قدرت را در 
دســت دارد، يا با ترور يا با مسموميت 
حذف شده اند. هرچند در همه موارد 
هيچ گاه مدرك مشــخصي به دســت 
نيامده كه افراد به دستور دولت روسيه 

حذف شده باشند.
مســموميت الكســي ناوالني كه از او 
به عنوان مهم ترين دشــمن والديمير 
پوتين نــام برده مي شــود، تازه ترين 
مورد از موارد اينچنيني است. 2سال 
قبل، ســرگئي اســكريپال جاسوس 
ســابق روســيه به همراه دخترش در 
انگليس با نوعي ســم اعصاب مسموم 
شدند. اسكريپال هم با سم نوويچوك 
مسموم شــد كه گفته مي شود اكنون 
در ماجــراي مســموميت ناوالني هم 
مورد استفاده قرار گرفته است. پيش 
از آن، ويكتور يوشچنكو، رئيس جمهور 
سابق اوكراين و رهبر مخالفان در اين 
كشور هم سابقه مسموميت دارد. آثار 
مسموميت يوشچنكو با سم ديوكسين 

در چهره او تا به امروز مشهود است.
اغلــب وقايــع اينچنينــي به صورت 
سازمان يافته و از سوي دولت ها انجام 
شده اســت. حذف مخالفان براساس 
اين سازوكار و با استفاده از مسموميت 
را بايد نوعــي تروريســم بيولوژيك 
دانســت. در مجامــع بين المللي بايد 
اينگونه اقدامات را هم راستاي كاربرد 
ســالح هاي ميكروبــي تلقــي كرد. 
ســالح هاي ميكروبي بعــد از جنگ 
جهانــي اول، در جنگ هــاي مختلف 
ازجملــه جنگ تحميلي عــراق عليه 

ايران نيز به كار برده شده است. 
جامعه جهاني بايــد راجع به اين روند 
با حساسيت بيشــتري برخورد كند و 
به دنبال يافتن عامالن چنين اقدامات 
تروريســتي باشــد. آنچه در ماجراي 
الكســي ناوالني رخ داده، هشــداري 
به دولت هاي جهان اســت تا مانع از 
شــكل گيري يك روند تازه در عرصه 
تروريسم و جنگ هاي نامتقارن شوند. 
در تروريســم بيولوژيــك، تركيبات 
شيميايي به عنوان سالح مورد استفاده 
قــرار مي گيرند. برخالف تســليحات 
هســته اي كه نيازمند سرمايه گذاري 
بســيار و دانش تكنولوژيك اســت، 
دستيابي به ســالح هاي بيولوژيك و 
تركيبات شــيميايي چندان پيچيده 
نيســت. كشــورهاي كوچك و حتي 
گروه هــاي تروريســتي مي توانند با 
دست يافتن به چنين ابزارهايي نه تنها 
امنيت چهره هاي سياســي را به خطر 
بيندازند، بلكه به ســالمت جوامع نيز 

آسيب بزنند.
 اســتفاده از گاز ســارين توسط يك 
فرقه كوچك در سال1995 در حمله 
به متروي توكيو كه 13كشــته به جا 
گذاشــت، نمونــه اي از كاربرد چنين 
ابزارهايي است. جامعه جهاني پس از 
ماجراي سوءقصد به الكسي ناوالني بايد 
با حساسيت بيشتر از ايجاد يك روند 
تازه در كاربرد تروريســم بيولوژيك، 
چه از ســوي دولت ها و چه از ســوي 

گروه هاي تروريستي، جلوگيري كند.
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پكن: پسري در چين 17سال گذشته را صرف يافتن قاتل 
پدرش كرده و هنوز به جمع آوري مدارك مشغول است. به 
گزارش آديتي سنترال، ژيانگ 9ساله بود كه با پسر همسايه 
درگيري كوچكي پيدا كرد اما همسايه آنها كار را به دعوايي 
خانوادگي كشاند و همان شب پدر ژيانگ كه براي صحبت 
با همسايه رفته بود، جنازه اش پيدا شد. از آنجا كه پليس 
هيچ مدركي عليه همســايه ندارد اين پسرطی 17سال 

گذشته سرگرم جمع آوري مدرك بوده است.

نيويورك: يكي از سالم  ترين اسكلت هاي تيرانوسوروس 
ركس كه تاكنون كشــف شده، قرار اســت  ماه آينده در 
نيويورك به حراج گذاشته شــود و تا 8ميليون دالر روي 
آن قيمت گذاشــته اند. به گزارش فرانس پرس، اسكلت 
تي ركس حدود 4 متر قد و با احتســاب دم 12 متر طول 
دارد. اين دايناسور 67ميليون سال پيش زندگي مي كرده و 
188استخوان سالمش در سال1987 در تاوزندهل كريك 

واقع در داكوتاي شمالي كشف شده است.

ورونا: دختر و پسري كه به لطف خانه نشيني هاي پس از 
كرونا يكديگر را در بالكن آپارتمان هايشــان ديده بودند، 
ازدواج كردند. به گزارش ســايت بريتانيايي مترو، پائوال 
درباره اين ازدواج مي گويد: با اينكه به عشق در نگاه اول هم 
باور داشتيم اما براي شــناخت يكديگر پس از آن مالقات 
بالكوني ساعت ها وقت گذاشــتيم و هفته ها زمان برد تا 
يكديگر را بشناسيم. برخي كاربرهاي فضاي مجازي آنها را 

عشق سال هاي كرونا ناميده اند.

 )RIAA( نيوجرسي: انجمن صنفي ضبط موسيقي آمريكا
در تازه ترين گزارش خود درباره صنعت موسيقي اين كشور 
اعالم كرد براي نخستين بار از دهه1980 بدين سو، فروش 
صفحه گرامافون از فروش سي دي پيشي گرفته است. به 
گزارش يورونيوز، از داليل اين سبقت مي توان به همه گيري 
كرونــا و در نتيجه مراجعــه كمتر مردم بــه مغازه هاي 
محصوالت موســيقي، لغوشدن كنســرت هنرمندان و 

فروش نرفتن سي دي  آلبوم ها در سالن ها اشاره كرد.

پرفروشترشدنصفحهازسيديازدواجباعشقسالهايكروناحراجاسكلت8ميليوندالري17سالدنبالقاتلپدر

گلعــذاريزگلســتانجهانمــارابس
زينچمنسايهآنســروروانمارابس

مــنوهمصحبتياهــلريــادورمباد
ازگرانانجهــانرطلگرانمــارابس

عكس:همشهري/محسنآستركي روستايكندوانآذربايجانشرقي

عالئم ضعف حافظــه و اختالل عملكرد 
آن، گيج بودن، ناتواني در شناختن خود 

يا افراد دور و بر و همچنين ضعف 
روحی و بی عالقگی نســبت به 
پيرامون از جمله نشــانه های 
آلزايمرند. ايــن بيماری برای 

خانواده فرد بيمار نيز بسيار دشوار است. در صورت پيشرفت 
بيماری، فرد حتی بهترين و نزديك ترين دوســت خود و 
اعضای خانواده اش را هم نمی شناسد. اين در حالي است 
كه هنوز راه ثابت شده ای برای جلوگيری از ابتال به آلزايمر 
وجود ندارد، چراكــه عامل يا عوامل اصلــی اين بيماری 
ناشناخته اند. پژوهش ها نشان می دهند ديابت و هر بيماری 
ديگری كه بر قند خون تأثير داشته باشد، بر عملكرد مغز 
و سيستم اعصاب اختالل وارد می كند. افزايش قند خون، 
سبب افزايش سطح آميلوئيد بتا در بدن بيمار می شود.اما 
راهی كه برای از بين بردن يا خفيف كردن عالئم بيماری 
آلزايمر وجود دارد موسيقی است. موسيقی با مغز ما تعاملی 
بســيار قوی ايجاد می كند. تقريبا همه  قسمت های مغز، 
توسط موسيقی فعال می شوند. موسيقی بر ابعاد ديگری هم 
تاثير دارد؛ مثال  مي توان بر تاثير موسيقی بر احساسات و 
توانايی يادگيری اشاره كرد )عاطفه حيدری- مجله قرمز- 
21 اسفند 1395(. نورولوژيستی به نام اُليور در كتاب خود 
تحت عنوان عشق به موسيقی )Musicophilia(، درباره 
مردی نوشته است كه بيماری آلزايمر پيشرفته داشته است. 
به طوری كه تقريبا هيچ چيز را به ياد نمی آورده؛ نه جايی را 
كه زندگی می كرده می شناخته، نه به ياد می آورده زندگی 
خودش را چطور می گذرانده اســت و نه حتی نحوه لباس 
پوشيدن و كارهای اينچنينی را به ياد می آورده است؛ اما او 
تقريبا همه آهنگ هايی را كه زمانی می خوانده است، به ياد 
داشت. او حتی قادر بود همچنان در يك كنسرت شركت 
كند و آواز بخواند، در حالی كه راه رســيدن به كنسرت را 
نمی توانست به حافظه بسپارد! اين موضوع بسيار جالبی 
است كه موسيقی حتی با گذشت چندين سال، در ذهن 
فردی كه به آلزايمر پيشرفته مبتال بود هنوز وجود داشته 
و از ذهن وی پاك نشده بود. موسيقی، می تواند حتی باعث 
بهبود در عالئم بيماری آلزايمر شود. اُليور در كتاب خود، 
همچنين داستان واقعی درباره زنی را روايت می كند كه او 
نيز از آلزايمر شديد رنج می برده است. او تمام طول روز را 
روی مبل می نشسته و تلويزيون تماشا می كرده است. يك 
روز، يكي از اعضای خانواده اش كانال تلويزيونِی موسيقی 
كالسيك را گذاشت. 24 ساعت بعد، نشانه های بهبودی 
ظاهر شد؛ به طوری كه فرد بيمار از روی مبل برخاست و 
تمايل نشان داد تا با خانواده اش شــام بخورد و شروع به 
تعامل با ديگران كرد و به پيرامون خود توجه بيشــتری 

نشان داد.
در واقع 2 ناحيه ساختاری مغز كه شــديدا به موسيقی 
واكنش نشــان می دهــد، ناحيــه هايی هســتند كه با 
احساسات و همچنين حافظه فرد مرتبطند. آهنگ های 
قديمی، می توانند يادآور خاطرات و احساساتی باشد كه 
فرد در گذشته با آن آهنگ داشته است. قسمت حافظه و 
احساسات مغز، با گذاشتن آهنگی كه او قبال و در دورانی 
كه سالم بوده اســت گوش می داده، فعال می شود و اين 
موضوع باعث بــه ياد آوری و بهبود بيمــاری آلزايمر در 
فرد بيمار می شــود. اُليور در كتابش بيــان می كند كه 
موســيقي برای فرد بيمار، ممكن اســت به ياد او بياورد 
كه در چه زمانی برای اوليــن بار به آن آهنگ گوش داده 
است و در نتيجه آن قسمت از مغز وی فعال شود. عالوه 
بر فعال تر شدن حافظه فرد، موســيقی باعث برانگيخته 
شدن احساسات او نيز می شــود؛ به طوری كه احساس 
شادی بيشتری كرده و تمايل بيشتری به ارتباط و تعامل 
با محيط و افراد از خود نشان می دهد. همچنين فرد بيمار 
لزوما يك موزيسين نيست؛ اين اتفاق می تواند تقريبا در 
هر فرد رخ دهد. آنچه اهميت دارد اين است كه برای فرد 
بيمار، آهنگ هايی پخش شــود كه می دانيم احتماال او 
در گذشــته آنها را گوش داده يا با آنها خاطره هايی دارد. 
در نتيجه می تــوان كمك كرد تا فردی كــه به بيماری 
آلزايمر دچار اســت، به بهبودی نزديك شود يا از شدت 

عالئم بيماری كاسته شود.
در روز جهانی آلزايمر هر سال 21 سپتامبر )31 شهريور( 
در دنيا مراسم و همايش های مختلفی برگزار می شود. اين 
بيماری عالج ناپذير را اولين بار روانپزشك آلمانی به نام 

آلويز آلزايمر در سال 1906 ميالدی معرفی كرد.

خانه نشــيني براي من يك آموزش اجباري بود. 
آموختم به بودن ها دير عــادت كنم و به نبودن ها 
زود. آدم هــا نبــودن را بهتــر بلدنــد. آموختم 
گاهي وقت هــا هيــچ واژه اي آرامــت نمي كند. 
آموختم گاهــي از زياد نزديك شــدن فراموش 
مي شــوي. آموختم گاهي براي بــودن بايد محو 
شــد و در تعبيري ديگر برخي اوقات براي ماندن 
بايد رفــت. حاال در كنار مشــكالت عديده اي كه 
وجود دارد »كرونا« هم دندان نشــان مي دهد و 
قصد بلعيــدن اين »جان شــيفته« را دارد؛ جاني 
كه مي خواهد از يك بار زندگي اي كه در اختيارش 
هست استفاده كند. ياد كتابي از »ايمره كرتس« 
نويسنده مجارســتاني و برنده جايزه نوبل ادبيات 
افتادم: »بي سرنوشت«؛ در اين روزها كتاب هايي 
خوانــدم و فيلم هايي ديدم. نگاهــي گذرا به آنان 

درخور عنوان اين نوشته است.
ساعتبغداد: كتاب نوشته شــهرالراوي است 
كه دردنامه اي  است بر مصيبتي كه 2جنگ پياپي 
آمريكا عليه عراق و مردم بي گناه آن نازل مي شود. 
نويســنده براي تشريح مسائل انســاني و عاطفي 
خود محله اي را انتخاب مي كند كه مردمش به  هم 
عشق مي ورزند اما پيام آوران مرگ با پيشرفته ترين 
سالح ها به جنگ انســانيتي مي روند كه نويسنده 
به زيبايي به ترســيم آن پرداخته است، تصويري 

واقعي و تراژيك.
زيستن: كتاب شباهت بسياري به ساعت بغداد 
دارد. رنج مشترك و تحميل شرايط غيرانساني باز 
هم از طريق سياســت اما اين بار در دو جغرافياي 
مختلف. حوادث اين كتــاب در چين رخ مي دهد. 
»يوهوا« نويســنده كتاب مانند همتاي نامدارش 
»مويان« كه دارنده نوبل ادبيات اســت براي بيان 
ديدگاه هاي خود به روستاها مي رود و داستان خود 
را در محيطي روستايي ورز مي دهد و به تحليل يك 
جامعه محصور در سنت ها، فقر و روابط غيرانساني 
مي پردازد و با قــدرت گرفتن »مائــو« در چين 
پايه هاي استبداد و ديكتاتوري بر دوش روستاييان 

بنيان مي شود و البته اين بار به نام قانون.
چشــمانتظاردرخاكرفتــگان: ميگوئل 
آنخــل آســتورياس، نويســنده گواتمااليي كه 
ســال1967برنده جايزه نوبل ادبيات شد با كتاب 
آقاي رئيس جمهور شــهرتي جهانــي پيدا كرد 
و به دنبال آن »پاپ ســبز« به تثبيــت جايگاه او 
منجر شد. آستورياس، نويسنده، شاعر و ديپلمات 

بود. او در ســال1974در مادريد 
درگذشت.

آستورياس در بخشــي از كتاب 
چنين مي نويســد: صاحبان 

روزنامــه در پــول غلت 
مي زننــد و گلــو پــاره 
مي كننــد كــه زنده  باد 
آزادي. اعيان زادگان مرفه 

از سر تفنن شعري مي سرايند و نثر مي آرايند و بر 
سينه مي كوبند كه زنده  باد آزادي. بازرگانان به زور 
تبليغ بر سود خود مي افزايند و گريبان مي درند كه 
زنده  باد آزادي و تنها توده هاي محروم و زحمتكش 
نمي توانند اين فرياد را تكرار كنند، زيرا آزادي آنها 
به معناي گرســنگي اينهاســت. ازاين رو بينوايان 
رنج خويش تحمل مي كنند و بــه جور آنها گردن 
مي نهند، آنها به سياه روزي خود تن داده و به سكوت 
خو گرفته اند. چشم انتظار در خاك رفتگان داستان 
اعتصاب عمومي عظيمي اســت عليــه ديكتاتور 
گواتماال و شركت آمريكايي موز. شخصيت مركزي 
داســتان مبارزي انقالبي است كه مي كوشد مردم 
را به قيــام و اعتصاب فراخواند. اگــر اين اعتصاب 
پيروز شود سرخپوســتان مظلوم و در خاك رفته 
تســلي مي يابند و مي توانند چشمان بازمانده شان 
را ببندند، زيرا بنا بر افســانه اي مايايي چشــمان 
آنها در گور به انتظار تحقق عدالت بازمانده است. 
آســتورياس به گروه هايي مي پردازد كه در كالم 
خواهان آزادي هستند و در عمل به انباشت ذخاير 
مالي خود مشغولند و اين طبقه محروم جامعه است 
كه در سكوت و خاموشي ذوب مي شود و به خاكي 

برمي گردد كه در انتظارش است.
هفتونيم: فيلم جديد بــرادران محمودي كه 
به صورت اپيزوديك ســاخته شــده به مشكالت 
دختران و زنان ايراني مي پــردازد كه محصور در 
سنت ها و آداب و رسومي هستند كه به تيره روزي 
و تحقير آنها مي انجامــد. وراي حصاري كه بدان 
اشاره شد مشــاركت مردان در تحميل رسومي 
غيرانساني زنان را در دايره اي از فشارهاي مختلف 
قرار مي دهــد كــه برون رفــت از آن غيرممكن 
مي نمايد. البته فقر، فقــدان فرهنگ، بي پناهي و 
تالش براي فرار از وضعيت نابســاماني  كه دارند 
زندگي تراژيكي را براي آنان رقم مي زند و سرانجام 
همه آنها به سرنوشــتي تن مي دهند كه قرار بود 

آن را پس بزنند.

طي چند هفته گذشــته، 2طرح مختلف از ســوي نمايندگان 
مجلس در مورد ساماندهي پيام رسان هاي خارجي و مديريت 
فضاي مجازي تدوين شده اســت. عالوه بر نكات متعددي كه 
در اين طرح ها مورد توجه قرار گرفتــه، يكي از موضوعاتي كه 

در طرح اول، توجه كاربران فضاي مجازي را جلب كرد، 
ماده اي بود كه پيام رســان هاي خارجــي را ملزم به 

ايجاد نمايندگي در كشــور مي كرد. از سوي ديگر، 
دوباره بحث توليد يك پيام رســان داخلي مطرح شــد كه قرار است 2اپراتور 
اصلي كشور براي راه اندازي آن دست به كار شــوند. با توجه به فضاي كشور و 
تحريم ها، بعضي از مردم چنين استنباط كردند كه با تصويب طرح ساماندهي 
پيام رســان هاي خارجي، به طور بالقوه اين پيام رسان ها فيلتر مي شوند و بايد 
در انتظار ظهور يك پيام رســان  داخلي باشند. پيام رســان  داخلي نه تنها بد 
نيست كه مزاياي بسياري هم دارد. شــايد يكي از اين مزايا، اطمينان خاطر 
كسب و كارهاي خرد از وجود يك بســتر پايدار و هميشگي باشد كه با انسداد 
پيام رسان هاي خارجي، ديگر تهديدي متوجه آنها نخواهد بود. اما آنچه براي 
توليد يك پيام رسان داخلي اهميت دارد، استفاده از تجربه هاي موفق و ناموفق 
اين حوزه است. امروز شــايد بعضي از كاربران جوان حتي نام »وايبر« را هم 
نشنيده باشند، اما »تيك تاك« كه يك اپليكيشن چيني است، تاكنون حدود 
2ميليارد بار دانلود شده و 800ميليون كاربر فعال دارد. اين اپليكيشن كه در 
چين به نام دويين)Douyin( شناخته مي شود، توانسته اعتماد 400ميليون 
كاربر از جمعيت 1/4ميليارد نفري اين كشــور را جلب كند. اما مهم تر از اين 
عدد، شــمار 100ميليون نفري كاربران تيك تاك در آمريكاســت. جمعيت 
آمريكا حدود 350ميليون نفر اســت كه اين عدد نشان مي دهد بيش از يك 
چهارم آمريكايي ها از اين اپليكيشن استفاده مي كنند. به اين نكته بايد توجه 
كرد كه كاربران 100ميليوني آمريكا كســاني هســتند كه امكان استفاده از 
گوشي هوشمند و اينترنت براي آنها فراهم است. به عبارتي، بخشي از جمعيت 
آمريكا به داليل مختلف، از اين امــكان بهره نمي برند. جالب تر آنكه در بعضي 
از نظرسنجي هاي مردمي، آمريكايي ها چين را از دشمنان اصلي خود معرفي 

مي كنند.
محبوبيت تيك تاك در ميان كاربران آمريكايي تا جايي پيش رفت كه دولت 
اين كشــور، با وجود بعضي مخالفت ها ازجمله اعتراض »اتحاديه آزادي هاي 
مدني آمريكا«، باالخره به »داليل امنيتي« دستور به ممنوعيت آن داد. اين 
در حالي است كه بعضي از تحليلگران، اين ممنوعيت را نه به داليل امنيتي 
كه مرتبط با داليل اقتصادي مي دانند. ما هــم كاالهايي داريم كه نه تنها در 
كشور، بلكه در دنيا از محبوبيت بسياري برخوردار است. ايراني ها اگر دخل و 
خرجشان اجازه دهد، ترجيح مي دهند كه از برنج گيالن، چرم طبيعي تبريز، 
زعفران خراســان و قالي كاشــان لذت ببرند ؛ بقيه مردم دنيا هم همينطور. 
نتيجه آنكه اگر مي خواهيم به همان بن بســت پيام رسان هاي قبلي داخلي 
برسيم، بي عملي بهتر از اين است كه يك بار ديگر هزينه اي روي دست مردم 
بگذاريم. در ابتدا، بنايمان را بر اعتمادسازي بگذاريم و پس از آن، با بهره گيري 
از ايده هاي متخصصــان، تجربه هــاي داخلي و خارجــي و توانمندي هاي 
تكنولوژيك وارد حوزه توسعه پيام رســان ها، به عنوان يك رويكرد رقابتي در 

عرصه جهانی شويم.

2سال پيش در چنين روزي ســينماي ايران مردي را از 
دســت داد كه در روزهاي جنگ با ســاخت فيلم مردي 
كه زياد مي دانســت)1363( احتكار كاال توســط برخي 
سودجويان را به نقد كشيد. يداهلل صمدي در سال1364 
هم با ســاخت فيلم اتوبوس در كنــار كارگرداني فيلمي 
مانــدگار و قابل قبــول، بــه اهميت حفظ اتحــاد ميان 
اقشــار گوناگون جامعه اشــاره كرد. در ادامه در سال68 

با نويسندگي و كارگرداني ســينمايي ساواالن بار ديگر نشــان داد به فرهنگ بومي 
آذربايجان و روايت و داستان هاي اصيل اين مرز و بوم عالقه دارد. وي در سال هاي 1386 
تا 1390، سريال شوق پرواز را درباره زندگي شهيدعباس بابايي، به سفارش بنياد شهيد 
و امور ايثارگران براي شبكه اول سيما كارگرداني كرد و اين نخستين تجربه تلويزيوني 
او به  شمار مي رفت كه با موفقيت و استقبال چشمگيري مواجه شد. يداهلل صمدي براي 
ساخت نخستين فيلم طنز پس از انقالب، يعني مردي كه زياد مي دانست برنده جايزه 
سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني از سومين جشنواره فيلم فجر شد. او سرانجام به علت 

مشكالت كبدي، سوم مهر سال1397 در شيراز در  66سالگي درگذشت.
يداهلل صمدي )زاده 10ارديبهشت 1331 مراغه – درگذشته 3مهر1397(

هم انديشی ســه روزه  »بر خوان شمس 
و موالنا« به مناســبت روز بزرگداشت 
شمس و مولوی به همت مركز فرهنگی 
شــهر كتاب و با حضور شمس پژوهان 
و مولوی پژوهان، دوشــنبه، سه شنبه و 
چهارشنبه، هفتم، هشتم و نهم مهر ماه به 
صورت مجازی برگزار می شود. علی اصغر 

محمدخانی، معاون فرهنگی شــهر كتاب، با بيان اين خبر به همشــهري گفت: 
مركز فرهنگی شهر كتاب در يك سال گذشته نيز چهارشنبه ها درس گفتارهايی 
درباره  شمس برگزار كرده است كه تاكنون 34 درس گفتار ارائه شده و تا آذر ماه 
سال جاری هم ادامه خواهد داشت. وی گفت: امسال، بيشتر مباحث هم انديشی 
شهر كتاب متمركز بر غزليات موالناست و بی شك هر يك ازحادثه های رخ داده 
درغزل های موالنا حاصل تجربه يا تجربه هايی از دوره های گوناگون زندگی اوست.

طبق تحقيقات انجام شده تا ســرعت 80 كيلومتر در ساعت اختيار خودرو 100 
درصد  با راننده است. از ســرعت 80 تا 120 اين اختيار كم شده به طوري كه در 
سرعت 120 كيلومتر در ساعت راننده تنها 50 درصد  حاكم است. از سرعت120به 
باال درصد حاكميت راننده نزديك به صفر خواهد بود. بســياري از تصادفات در 
بزرگراه ها زماني رخ مي دهد كه اختيار كنترل خودرو به طور كامل در دست راننده 
نيست. به عنوان يك راننده حرفه اي بهتر است در حين رانندگي گوشه چشمي به 

تابلوهاي مشخص كننده سرعت در بزرگراه ها داشته باشيم.

نام تهران براي نخســتين بــار در يكي از 
نوشته هاي تئودوسيوس يوناني در حدود 
اواخر ســده دوم پيش از ميــالد به عنوان 
يكي از توابع ري ذكر شده است. با اين حال 
قديمي ترين سند فارسي موجود درباره نام 
تهران نشان مي دهد كه تهران قبل از سده 
ســوم هجري قمري وجود داشته است، 

چراكه نويسنده اي به نام »ابوسعد سمعاني« در كتاب خود از شخصي به نام »ابوعبدهلل 
محمدابن حامد تهراني رازي« نام مي برد كه اهل تهراِن ري بوده و سال 261 هجري 
قمري برابر 874 ميالدي درگذشته است. »ابوالقاسم محمدابن حوقل« به سال 331 
هجري قمري در توصيف شهر تهران نوشته است: »تهران در شمال شهرري واقع شده و 
داراي باغ هاي فراواني است و ميوه آن بسيار متنوع است.« »نجم الدين ابوبكر محمدابن 
علي ابن ســليمان راوندي« در كتاب معروفش به نام »راحه الصدور« در ســال 599 
هجري قمري روايت كرده است كه مادر سلطان ارسالن سلجوقي كه سال 561 هجري 
قمري از ري قصد عزيمت به نخجوان را داشته، نزديك تهران اتراق مي كند و درهمان 

ايام خود سلطان در دوالبـ  ناحيه اي در جنوب خاوري تهران ـ اقامت داشته است. 
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